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Management Samenvatting
Dit rapport is onderdeel van een drieluik van rapportages die betrekking hebben op knelpunten en versterkingsmogelijkheden van digitale vaardigheden in een aantal maatschappelijke
en economische sectoren, te weten Zorg, Energie en Veiligheid. De selectie voor deze sectoren is gemaakt in samenspraak met ECP.nl, CA-ICT en het Ministerie van Economische
Zaken. Het doel van dit onderzoek is om zowel de ICT-sector als ICT-toepassers in overige
sectoren te ondersteunen door eventuele knelpunten met betrekking tot digitale vaardigheden te identificeren en tot aanbevelingen te komen om deze knelpunten sectoraal of
bovensectoraal te adresseren.
In het onderzoek is naast deskresearch, een integrale vacatureanalyse uitgevoerd op ruim
170.000 vacatures uit 2011 en 2015 die zijn uitgezet in de Zorg, Energie en Veiligheid met
een specifieke focus op de rol van digitale vaardigheden. De kern van de rapportage is gebaseerd op een serie van 22 interviews met stakeholders – overwegend op strategisch niveau
- binnen de onderzochte sectoren en op ICT-generiek niveau. De hieruit volgende bevindingen zijn voorgelegd en aangescherpt in een focusgroep eind 2016. De belangrijkste
bevindingen in dit drieluik zijn:
[1] Digitalisering transformeert bestaande sectoren en beroepen. Er is sprake van
een aantoonbare verknoping van ICT in de samenleving. Enerzijds manifesteert die verknoping zich door een forse toename van ICT-ers in alle sectoren zoals Zorg, Onderwijs,
Financiële dienstverlening, Energie, etc. Anderzijds is er sprake van een toename van ICTintensiteit in de professies van oorspronkelijk niet-ict gerelateerde beroepen. Bestaande beroepen transformeren in deze ontwikkeling en er ontstaan in de onderzochte sectoren ook
nieuwe beroepen die een groot beroep doen op digitale vaardigheden.
[2] Voor een belangrijk deel is sprake van een zelfregulerend en organische aanpassing van de arbeidsmarkt aan digitalisering van de samenleving. We merken in
algemene zin op te merken dat knelpunten met betrekking tot digitale vaardigheden in perspectief moet worden gezien van een arbeidsmarkt en toeleverend onderwijs dat zich min of
meer organisch en evolutionair aanpast aan de veranderende eisen die er worden gesteld.
De boodschap die uit gesprekken naar voren is gekomen is er bovenal één die aangeeft dat
in redelijke mate sprake is van een zelfregulerend systeem, waarin digitale vaardigheden op
een natuurlijke wijze vervlochten raken met sectoren, simpelweg omdat het kosten bespaart,
de markt of samenleving dit verheft tot nieuwe norm of dat het de kwaliteit van producten
of (maatschappelijke) dienstverlening vergroot.
[3] De snelheid waarmee sectoren transformeren onder invloed van digitalisering
is echter groter dan de snelheid van het aanpassingsvermogen van sectoren hetgeen culmineert in acht reële knelpunten die (de potentie van) digitalisering in de
weg staan. Ondanks de zelfregulerende aard op de lange termijn van de aanpassing op de
arbeidsmarkt onder invloed van digitalisering, blijkt dat er op korte termijn wel degelijk
knelpunten zijn die (de potentie van) digitalisering in de onderzochte sectoren in de weg
staan. De acht knelpunten die we uit gesprekken hebben kunnen destilleren en indikken zijn:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

(on)mogelijkheden voor kennisopbouw digitale vaardigheden.
Lage gepercipieerde toegevoegde waarde van digitalisering.
Ontbreken van benodigde digitale operationele vaardigheden in het werkproces.
Gebrek aan mobiliteit ICT-personeel.
Specifieke tekortberoepen.
Onvoldoende sectorale domeinkennis.

[7] Inzicht strategische inzet ICT ontbreekt.
[8] Inzicht werking ICT in operationele praktijk ontbreekt
[4] Uit de gesprekken is een typologie gekomen met elf op hoofdlijnen uitgewerkte
oplossingsrichtingen. De oplossingsrichtingen kunnen middels generiek beleid
worden opgezet en uitgewerkt, maar een doelmatige aanpak voor sectorspecifieke
knelpunten, vraagt wel de juiste selectie en mix van deze oplossingen.
We zijn tot een typologie gekomen met elf oplossingsrichtingen. Deze grijpen aan op bewustwording en motivatie, het ontwikkelen van een kwalitatief onderwijsaanbod,
kaderstelling werknemers, bijscholing op de arbeidsmarkt en draagvlak in het management.
Deze typologie biedt de knoppen voor de sector om beleid aan op te hangen voor het wegnemen van de knelpunten. Een generieke aanpak wordt voorgestaan; ook omwille van brede
agendering van deze problematiek, maar omdat de knelpunten sectorspecifiek behoorlijk
kunnen verschillen zal in de praktijk door verschillende sectoren selectief worden geshopt
tot de juiste cocktail van interventies is bereikt. Ook moeten de oplossingsrichtingen zelf nog
verder worden geconcretiseerd en uitgewerkt. De elf oplossingsrichtingen zijn:
Bewustwording en motivatie
[1]
Creëren bewustwording
[2]
Enthousiasmeren en activeren
Ontwikkeling kwalitatief onderwijsaanbod
[3]
Incorporeren digivaardigheden in gehele onderwijsketen
[4]
Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
Kaderstelling werknemers
[5]
Digivaardigheden in het HR-beleid
[6]
Formele eisen aan digivaardigheden
Bijscholing op de arbeidsmarkt
[7]
Faciliteren Leven Lang Leren
[8]
Delen van kennis en ervaringen tussen organisaties en afdelingen
[9]
Borging diversiteit in teams
[10]
Stimuleren mobiliteit
Draagvlak in het management
[11]
Inbrengen van digivaardigheden in het management
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1 Introductie
Dit rapport is onderdeel van een drieluik van rapportages die betrekking hebben op knelpunten en versterkingsmogelijkheden van digitale vaardigheden in een aantal maatschappelijke
en economische sectoren. De selectie voor deze sectoren is gemaakt in samenspraak met
ECP.nl, CA-ICT en het Ministerie van Economische Zaken. In dit eerste hoofdstuk wordt de
aanleiding en invulling van het onderzoek nader toegelicht.

1.1

Aanleiding rapport versterking digitale vaardigheden
ICT is een integraal onderdeel geworden van de hedendaagse maatschappij. Het is aanwezig
in de supermarkt, in de parkeergarage, in concertgebouwen; je vindt het terug in je broekzak
of om je pols. De diepe worteling van ICT in ons huidig bestaan beïnvloedt ons op persoonlijk,
sociaal-, maatschappelijk- en economisch vlak.
De opkomst van ICT leidt tot een transformatie van de economie in de volle breedte. Het
verandert wat de economie produceert, de manier waarop dit geproduceerd wordt, de manier
waarop de productie wordt georganiseerd en gemanaged, de locatie van (productie-)activiteiten, de benodigde vaardigheden voor productieactiviteiten, de benodigde infrastructuur
om het te ondersteunen, en de wet- en regelgeving die nodig is om het systeem optimaal te
laten opereren.1
De repercussies van de opkomst en verdere volwassenwording van ICT hebben ontegenzeggelijk hun weerslag op onze samenleving; uiteenlopend van basisvaardigheden voor burgers
voor een basale omgang met nieuwe technologieën die in toenemende geworteld zijn in
dagdagelijkse bezigheden, tot aan (nieuwe) digitale vaardigheden voor werknemers en
werkgevers om hun professie uit te (kunnen blijven) oefenen.

1.1.1 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is om zowel de ICT-sector als ICT-toepassers in overige sectoren
te ondersteunen door eventuele knelpunten met betrekking tot digitale vaardigheden te
identificeren en tot aanbevelingen te komen om deze knelpunten sectoraal of bovensectoraal
te adresseren.
Vanuit het programma Digivaardig is jarenlang in PPS2-constructies gewerkt aan clustering
en bewustwording van digitale vaardigheden, maar de gevolgtrekking in brede zin van digitale vaardigheden in arbeidscontext is nog wat onbelicht gebleven. Digitale vaardigheden in
arbeidsmarktcontext staan dan ook centraal in dit onderzoek. Beide begrippen zijn echter
tamelijk breed en ongericht. Daarom is gekozen om:
(a) In te zoomen op de impact van ICT, en gevolgtrekking op het gebied van gewenste
digitale vaardigheden voor een selectie van sectoren, te weten: Energie (topsector),
Veiligheid (maatschappelijke sector) en Zorg (maatschappelijke sector).
(b) De vaardigheden vanuit verschillende perspectieven te belichten, namelijk: Werkenden in de sector, ICT-ers binnen de sector en Leidinggevenden (managers,
bestuurders, CxO’s).

1

Dialogic (2014), De impact van ICT op de Nederlandse economie, in opdracht van Ministerie van Economische Zaken
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(c) Het begrip digitale vaardigheden iets verder te operationaliseren. In paragraaf 2.2.2
lichten we toe met welke bril we naar dit begrip hebben gekeken.

1.1.2 Onderzoeksvragen
De twee belangrijkste onderzoeksvragen die centraal staat in dit onderzoek zijn:
1. Wat zijn in de te onderzoeken sectoren de belangrijkste knelpunten en/of gemiste
kansen op het gebied van digitale vaardigheden op elk van de drie pijlers (werk, ICTer en leiderschap).
2. Wat zijn voor deze sector en in het algemeen oplossingsrichtingen voor het versterken van digitale vaardigheden?
Tot slot is het goed om op te merken dat zelfs met een keuze voor drie sectoren, verschillende perspectieven (werk, ict, leidinggevend) en een verdere operationalisatie van digitale
vaardigheden er nog steeds sprake is van een brede vraagstelling met vele potentiele subsectorale verbijzonderingen en bijhorende specifieke knelpunten op microniveau.
Hoewel deze subsectorale knelpunten op zichzelf interessante observaties kunnen opleveren
hebben we ons daar, gelet op de bredere scope van het onderzoek in mindere mate op
gericht. We hebben in de selectie van gesprekspartners dan ook nadrukkelijk gezocht naar
wat meer strategisch gepositioneerde personen met een macroperspectief over hun sector
en/of de generieke problematiek van digitale vaardigheden in hun sector in brede zin.

1.2 Totstandkoming van dit rapport
Hoewel de specifieke invulling van digitale vaardigheden en knelpunten sterk kan verschillen
per sector is er evengoed sprake van een grote gemene deler. Dit onderzoeksrapport maakt
deel uit van een drieluik van rapportages van knelpunten / aanbevelingen op het gebied van
digitale vaardigheden in de (1) Zorg, (2) Energie en (3) Veiligheid, maar elk van deze drie
rapportages kent dus ook nadrukkelijk passages en hoofdstukken met generieke, sector
overstijgende knelpunten. De sectorspecifieke passages zijn gemarkeerd in lichtblauw. Er
zit dus de nodige redundantie in het drieluik, maar het voordeel is dat alle drie de rapportages afzonderlijk leesbaar zijn en gedistribueerd kunnen worden. De aanpak op hoofdlijnen
voor de totstandkoming van het rapport is:
1.
2.
3.
4.

Selectie van sectoren
Deskresearch / analyse vacature data
Interviews (twee rondes)
Focusgroep

De bevindingen uit deze vier stappen zijn vervolgens in samenhang geanalyseerd en vervat
in deze rapportage.
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1.2.1 Selectiecriteria sectoren
Voor de selectie van sectoren is uit een lijst van negen topsectoren3 en vijf maatschappelijke
sectoren4 drie sectoren geselecteerd voor verder onderzoek naar digitale vaardigheden. De
keuze voor de sectoren was gebaseerd op de volgende criteria:
-

ICT-Afhankelijkheid
Aanwezigheid ondersteuning
Aanwezigheid knelpunten
Meetbaarheid
Impact

Voor elk van de sectoren is een korte analyse gemaakt op voornoemde indicatoren.
Tabel 1 Afwegingskader bij selectie van (top)sectoren
Sector

ICTafhankelijkheid

Aanwezigheid
ondersteuning
(actoren en instrumenten)

Aanwezigheid
knelpunten
(indicaties)

Meetbaarheid
(SBI, medewerking)

Impact

Agri & Food

Topsectoren

Chemie
Creatieve Industrie
Energie
High Tech
Tuinbouw
Life Sciences & Health
Logistiek

Maatschappelijke
sectoren

Water
Onderwijs
Zorg
Overheid
Veiligheid
Openbaar Vervoer

De uitkomsten van deze ‘quick-scan’ zijn in een vroeg stadium gepresenteerd aan de opdrachtgever. Uit deze analyse volgde na afstemming met ECP en het Ministerie van
Economische Zaken de keuze voor Veiligheid, Energie en Zorg als nader te analyseren sectoren.

1.2.2 Deskresearch en analyse van vacature-data
Aansluitend is deskstudie ingezet om binnen de drie geselecteerde sectoren meer detailinformatie te verzamelen over relevante ontwikkelingen en betrokken actoren met betrekking
tot digivaardigheid. Deskresearch heeft daarbij geholpen om een globaal overzicht te krijgen
van de activiteiten die in Nederland – al dan niet in samenhang - plaatsvinden op het gebied
van versterken van digitale vaardigheden van de beroepsbevolking, zowel generiek (sector
overstijgend) als sectorspecifiek.
Middels een integrale vacature analyse op ruim 170.000 vacatures die zijn uitgezet in de
Zorg, Energie en Veiligheid (82.577 in 2011 en 89.206 in 2015) is gekeken naar de rol van
ICT en digitale vaardigheden binnen de sectoren. In hoofdstuk 2 wordt deze analyse nader
beschreven. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van ingekochte vacature-data van

3

Agri&Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systems & Materials, Tuinbouw, Life Sciences & Health, Logistiek en Water.

4

Onderwijs, Openbaar Vervoer, Overheid, Veiligheid en Zorg.

Jobfeed, een groot online vacature-portal dat vacatures uit diverse bronnen extraheert en
ontdubbeld.

1.2.3 Interviews en focusgroep
De kern van deze rapportage is gebaseerd op een serie van 22 interviews met stakeholders
– overwegend op strategisch niveau - binnen de onderzochte sectoren en op ICT-generiek
niveau. In de eerste lichting gesprekken was het voornaamste doel het ophalen van generieke en sectorspecifieke knelpunten op het gebied van digitale vaardigheden en een globale
indruk van oplossingsrichtingen te verkrijgen.
De tweede serie gesprekken hadden meer een duidend karakter. Gesprekspartners werden
naast een open bevraging over eventuele knelpunten ook geconfronteerd met knelpunten
die uit de eerste ronde van gesprekken werden opgehaald. Een overzicht van alle geïnterviewde personen is opgenomen in Bijlage I.
Tot slot zijn de belangrijkste bevindingen uit deskresearch, vacature analyse en twee gespreksrondes voorgelegd in een focusgroep in september. De samenstelling van de
focusgroep is opgenomen in Bijlage 2.

1.3 Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk beschrijven we eerst de toegenomen relevantie van digitale vaardigheden. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op de generieke ontwikkelingen die van invloed
zijn op digitale vaardigheden in de Veiligheid sector, waarna we de knelpunten generiek
introduceren en vervolgens toepassen. In Hoofdstuk 4 komen vervolgens de belangrijkste
initiatieven / organisaties aan de orde die zich bezighouden met het adresseren van knelpunten in de veiligheid alsmede de oplossingsrichtingen die we uit de interviews hebben
opgehaald om de knelpunten aan te pakken. We sluiten af met Hoofdstuk 5 met conclusies
en aanbevelingen die tot stand zijn gekomen na het in samenhang analyseren van voorgaande hoofdstukken en aanvullende duiding die is verkregen in de focusgroep.
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2 Relevantie digitale vaardigheden
Dit hoofdstuk start met een stukje historie en beschrijft de opkomst van ICT en de impact
ervan op de arbeidsmarkt (2.1). Volgend op deze opkomst van ICT heeft de digitalisering
zich verder doorgezet, is het belang van ICT ook buiten de ICT-sector verder toegenomen,
en hebben digitale vaardigheden ook in beroepen buiten de ICT een positie verworven (2.2).
Deze ontwikkelingen worden verder beschreven en onderschreven door een recente analyse
op vacature-data (2.3).

2.1 Impact van ICT op de arbeidsmarkt
ICT anno 2015 betekent niet alleen nieuwe computers, smartphones en wifi-hotspots. De
impact van ICT wordt inmiddels grotendeels bepaald door hóe al deze componenten worden
ingezet.5;6 De ICT-toepassingen die bedacht, ontwikkeld en gebruikt worden zijn van cruciaal
belang voor het versterken van de Nederlandse economie. Deze ontwikkeling heeft een onmiskenbare weerslag op de arbeidsmarkt (voor ICT-ers). De transformatie van de rol van
ICT is schematisch geïllustreerd in onderstaand figuur.
<1970

1970-1990

1990-2010

2010-2030

ICT sectoren

ICT sectoren

ICT sectoren

ICT beroepen

ICT beroepen

ICT beroepen

ICT competenties
ICT competenties
ICT

Sectoren

Beroepen

competenties

Arbeidsmarkt
Overige beroepen

Overige beroepen

Overige beroepen

Overige sectoren

Overige sectoren

Overige sectoren

Overig

Figuur 1 Schematische weergave van impact ICT op arbeidsmarkt

Bovenstaand figuur illustreert drie ontwikkelingen op hoofdlijnen, waarvan met name de
laatste twee de feitelijke aanleiding vormen voor dit onderzoek. Hieronder lichten we deze
ontwikkelingen kort toe.

2.1.1 Opkomst van de ICT-sector
De samenleving voor (grofweg) 1970 kende nog in beperkte mate een ICT-sector. Vanzelfsprekend waren bedrijven als IBM al (ruim) voor die tijd actief, maar de echte opkomst van
de sector kreeg met name gestalte in de periode 1970-1990, waarin de midrange computers
voor veel bedrijven in beeld kwamen en er op grotere schaal bedrijffssoftware werd ontwikkeld om primaire processen te ondersteunen. Digivaardigheden zaten met name in de ICTsector zelf bij de ICT-producenten (“Automatisering”).

5

Nicolas Oulton (2010), Long term implications of the ICT revolution: applying the lessons of growth
theory and growth accounting.

6

Evangelista, R., Guerrieri, P., Meliciani, V. (2014), The economic impact of digital technologies in Europe.

2.1.2 Integratie van ICT-(beroepen) in andere sectoren
In de twee daarop volgende decennia is de ontwikkeling gestart, waarin de ICT-sector steeds
meer verweven raakte in andere sectoren (b.v. financiële dienstverlening, high tech industrie, Logistiek, etc.). Een voorbeeld hiervan is de Rabobank die als financiële instelling
inmiddels is uitgegroeid tot een van de grootste ICT-werkgevers van Nederland. Een onderzoek naar de impact van ICT in Figuur 2 hieronder illustreert dat het aantal werkzame ICT’ers
voor slechts een derde werkzaam is in de traditionele ICT-sectoren.7 Het merendeel van de
ICT-beroepen is inmiddels verknoopt in andere sectoren.8

10
1
9
8

1.
3.
5.
7.
9.

7

6

5

ICT
Financiële instellingen
Overheid
Industrie
Cultuur, sport en recreatie

4

3

2

2. Energie
4. Delftstoffenwinning
6. Advies en onderzoek
8. Onroerend goed
10. Overig

Figuur 2 Werkzame ICT'ers naar bedrijfstak 2001-2012: (Bron: CBS: ICT, Kennis en Economie 2014)

Digivaardigheden zitten nog wel hoofdzakelijk aan de aanbiederskant. ICT wordt ter ondersteuning van de business ingezet en er ontstaat een nieuwe markt voor ‘verbinders’ die
kennis hebben van zowel ICT als bedrijfsprocessen. Veelal komt deze dienstverlening terecht
bij bestaande ICT-bedrijven die hun dienstenportfolio uitbreiden.
Ook als wordt gekeken naar de meer recente vraag naar ICT-ers in vacatures zien we hetzelfde patroon. Een recente studie uitgevoerd voor de Provincie Noord-Brabant op basis van
ICT-vacatures in de provincie, geeft aan dat de vraag naar ICT-ers steeds meer naar de kant
van de ICT-gebruikers (in dit model: toepassers) schuift.9 De vraag naar ICT-ers in andere
sectoren neemt sterker toe dan die in de ICT-sectoren zelf.

7

ICT'er is hier gedefinieerd als de ISCO2008-codes 133, 215, 251, 252, 351, 352, 742.

8

Dialogic (2014), De impact van ICT op de Nederlandse economie, in opdracht van Ministerie van Economische Zaken.

9

Vacatures aan de kant van de ICT-toepassers zijn hier gedefinieerd als alle ICT-vacatures (volgens het
beroepenmodel van UWV) die niet zijn uitgezet bij partijen in ICT SBI-sectoren. Vacatures via intermediairs zijn hierin buiten beschouwing gelaten.
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Figuur 3 Verdeling ICT-vacatures over ICT-aanbieders en toepassers in Noord-Brabant. Bron: Jobfeed,
bewerking Dialogic

2.1.3 Integratie van ICT-competenties in alle beroepen
De afgelopen jaren (laatste blok in Figuur 1) is de vervlechting van ICT in de arbeidsmarkt;
tevens onderzocht in de tweede Monitor Arbeidsmarkt voor ICT’ers10 nog een stap verder
gebracht. De ICT-intensiteit in ‘overige’ - andere dan ICT - beroepen neemt steeds verder
toe. Werkvaardigheden op verschillende opleidingsniveaus behoeven een zekere mate van
digivaardigheid. Van automonteurs, medewerkers in de zorg, onderzoekers, bankmedewerkers etc. wordt steeds meer digivaardigheid verwacht. Tegelijkertijd biedt ICT aan de meer
innovatieve kant (big data, internet of things, 3d-printing, cloud-technologie) veel kansen,
waar het noodzakelijke absorptievermogen in de sector zelf aanwezig zal moeten zijn om
deze mogelijkheden te onderkennen en succesvol in te zetten.
Deze verdergaande impact van digitalisering op de arbeidsmarkt wordt ook geïllustreerd door
recent onderzoek van de OECD 11, waarin de impact van automatisering, één aspect van
digitalisering, wordt beschreven (zie hieronder). Circa 10% van de banen lijkt automatiseerbaar, en bij circa 25% van de banen worden de werkzaamheden de komende jaren significant
veranderd door automatisering.

10

Dialogic (2016). Digitaal vakmanschap – van de ICT arbeidsmarkt naar de arbeidsmarkt voor ICT’ers,
in opdracht van CA-ICT, CIO-Platform Nederland en Nederland ICT

11

OECD calculations based on the Survey of Adult Skills (PIAAC) (2012) and Arntz, M. T. Gregory and
U. Zierahn (2016), “The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis”,
OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, OECD Publishing, Paris.
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Figuur 4. Percentage werkenden in veranderende (automatiseerbare) banen.

De verdergaande digitalisering zorgt ervoor dat het belang van digitale vaardigheden toeneemt. En dit wordt gevoeld door de beroepsbevolking. Een ander onderzoek van de OECD 12
laat zien dat slechts iets meer dan de helft van de bevolking haar computervaardigheden als
voldoende inschat wanneer zij zouden solliciteren voor een nieuwe baan (zie Figuur 5 hieronder). Hoewel dit percentage voor hoger opgeleiden aanzienlijk hoger ligt dan voor
laagopgeleiden, is ook hier nog steeds een substantiële groep die zijn computervaardigheden
onvoldoende acht. Daarbij betekent 'voldoende' voor een nieuwe baan niet dat de vaardigheden 'goed' zijn, wat de onderbenutting van de potentie van digitalisering nog verder
onderschrijft.
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Figuur 5. Individuen die hun computervaardigheden voldoende kwalificeren als ze zouden solliciteren
voor een nieuwe baan binnen een jaar (als percentage van totaal)

Net als bij de tweede ontwikkeling, zien we ook hier dat opleiders op deze ontwikkelingen
inspringen en dat er ‘cross-over’-achtige opleidingen ontstaan, zoals ‘Mediavormgever’
(mbo), laboratorium-informatica (hbo), en Digitale innovatie in Zorg en Welzijn (wo-master),
maar hiermee wordt slechts een gedeelte van het probleem geadresseerd.
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OECD, Measuring the Digital Economy: A new Perspective (2014)
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2.2 Relevantie van digitale vaardigheden buiten de ICT-sector
Tegen de zojuist geschetste achtergrond van een grotere ICT-intensiteit en grotere verknoping en relevantie van ICT in andere sectoren is het zinvol om te kijken naar de
maatschappijbrede behoefte en noodzaak aan verbeterde digivaardigheden. Gemiddeld is
de Nederlandse werknemer per dag een klein half uur kwijt door slecht functionerende ICT
en gebrekkige digitale vaardigheden. Een schatting van het totale productiviteitsverlies dat
hierdoor ontstaat, bedraagt jaarlijks 19,3 miljard euro.13 Maar digivaardigheden kunnen ook
nadrukkelijk als ‘enabler’ wordt beschreven. De juiste digivaardigheden kunnen tot een competitief voordeel leiden, waarmee de (internationale) concurrentiekracht kan toenemen.

2.2.1 Digitale vaardigheden op de arbeidsmarkt
Zoals reeds aangeven in het eerste hoofdstuk is er een toename van de verknoping van ICT
in de samenleving. Enerzijds manifesteert die verknoping zich door een toename van ICTberoepen in ‘overige’ Sectoren als Zorg, Onderwijs, Financiële dienstverlening etc., anderzijds lijkt er een toename te zijn van ICT-intensiteit in de professies van oorspronkelijk nietict beroepen, zoals onderzoekers, financieel analisten, laboranten, adviseurs, journalisten,
etc. In dat krachtenveld ontstaat een behoefte aan diverse (nieuwe) vormen van digivaardigheid en een bekrachtiging van bestaande digivaardigheid. ECP hanteert een model,
bestaande uit vier pijlers van type vaardigheden (zie Figuur 6), bestaande uit:
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Basisvaardigheden: Vaardigheden die nodig zijn om in de samenleving te kunnen functioneren, zoals opzoeken van informatie op internet, DigiD gebruiken, kunnen werken
met gangbare Operating Systems, etc.
Werkvaardigheden: De vaardigheden die horen bij een reguliere professie (in een sector). Dit is sterk sectorafhankelijk en kan dus variëren van het doorgeven of analyseren
van bloedwaarden in een specifiek softwarepakket of het opnemen van meterstanden in
een handheld.
Expert-vaardigheden: Dit zijn de vaardigheden van de ICT-er in de sector. Voor een deel
zullen digivaardigheden worden ‘ingekocht’ van ICT-dienstverleners, maar voor een belangrijk gedeelte zijn ICT-ers inmiddels ook werkzaam in de sector zelf. In dit onderzoek
focussen we op de (vaardigheden van) ICT-ers die werkzaam zijn in de sectors die nader
worden onderzocht.
Leadership-vaardigheden: De digitale vaardigheden van leidinggevenden (CxO’s) die
worden geacht hun visie te ontwikkelen/verbinden aan ICT-oplossingen en vernieuwende
ideeën om tegemoet te komen aan de veranderingen die de informatiesamenleving met
zich meebrengt voor hun sector. Het gaat daarbij ook nadrukkelijk om eisen aan de skills
van hun personeel (human capital).

Universiteit Twente (2012), CTRL ALT DELETE. Productiviteitsverlies door ICT‐problemen en ontoereikende digitale vaardigheden op het werk.

Digitale vaardigheden

Basis

Werk

ICT’er

Leadership

Leerlingen/studenten
Figuur 6 Inrichtingsraamwerk type digitale vaardigheden ECP

Voor een gedeelte zal de behoefte aan digivaardigheden in een sector generiek zijn en kunnen ‘generiekpartijen’ ook een rol spelen om deze problemen of kansen te agenderen (b.v.
in de onlangs opgestelde Human Capital Agenda ICT) en aan te pakken. Voor een deel zal
de sector zelf ook aan zet zijn om deze digivaardigheden (a) te onderkennen en (b) in bestaande curricula, leren op de werkvloer en/of Leven-Lang-Leren-trajecten onder te brengen.

2.2.2 Operationele en strategische digitale vaardigheden
Het belang van goede digitale vaardigheden is in de vorige paragraaf duidelijk naar voren
gekomen. Er wordt echter nog niet duidelijk gemaakt welke digitale vaardigheden van belang
zijn. Een gebrek aan digivaardigheden bij werknemers in een organisatie kan zich uiten door
een simpel gebrek aan ‘knoppenkunde’, maar ook een gebrek aan inzicht in de nut en noodzaak voor het registreren van handelingen in een systeem. Tegelijkertijd kan een
leidinggevende zich blindstaren op visioenen van de schier onuitputtelijke mogelijkheden van
big data in zijn organisatie, maar is hij blind voor de operationele beperkingen die (het verzamelen van) die data met zich meebrengt. Het belangrijkste is om te kijken naar de type
vaardigheden die nodig zijn. Voor dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt naar twee type
vaardigheden.




Digitale operationele vaardigheden: vaardigheden om adequaat (operationeel) om
te gaan met ICT. Schaal lopend van rudimentaire vaardigheden om ICT te gebruiken
(bijv. digitaal kassasysteem) tot en met vaardigheden om ICT te ontwikkelen (bijv.
programmeren in Java).
Digitale strategische vaardigheden: vaardigheden om de potentie van ICT te identificeren en ICT effectief in te zetten voor het behalen van individuele, organisationele,
maatschappelijke en economische doelstellingen.

Onderstaand Figuur 7 geeft deze twee assen weer. Ook zijn in dit figuur ‘typische’ functies
geplot op deze assen. De eisen die worden gesteld aan digitale vaardigheden in deze functies
veranderen door de tijd en dat maakt een dergelijk inrichtingsraamwerk een goed startpunt
voor het identificeren van knelpunten. Merk op dat de twee assen, operationele en strategische vaardigheden, niet (geheel) onafhankelijk zijn. Zo is het praktisch nagenoeg onmogelijk
voor een individu om zowel over uitmuntende digitale operationele als strategische vaardigheden te beschikken.
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Digitale strategische vaardigheden

We lichten vijf voorbeelden daarvan uit.
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Digitale operationele vaardigheden
Figuur 7 Operationele digivaardigheden versus strategische digivaardigheden

1. De operationele vaardigheden in een sector onder back-office werknemers die bijvoorbeeld een klachtensysteem invullen zijn voldoende om het systeem gebruiken,
maar er is onvoldoende zicht op het daarop volgende klachtafhandelingsproces om
de juiste input in de velden op te nemen. [Zie ‘1’ in Figuur 7]. In dit voorbeeld is de
oplossingsrichting het opkrikken van digitale strategische vaardigheden.
2. Er zijn in een bepaalde sector nauwelijks functies of expertise tussen de operationele
en strategische digitale vaardigheden in. Het knelpunt hier is dus dat de bruggenbouwer ontbreekt of niet goed wordt ingevuld. [Zie ‘2’ in Figuur 7]. Een mogelijke
oplossingsrichting zouden kunnen zijn om met het (niet bekostigde) onderwijs in
overleg te treden om dit type bruggenbouwers met sectorale domeinkennis op te
gaan leiden. Een voorbeeld hiervan is het instellen van de opleiding ‘Medische informatiekunde’.
3. Leidinggevenden (in een bepaalde sector) hebben grootse ideeën over de inzet van
geavanceerde ICT-toepassingen op het gebied van marketing op korte termijn, maar
ontberen de kennis dat operationele invulling niet mogelijk is met de huidige ‘legacy’
systemen. [Zie ‘3’ in Figuur 7].
4. De andere kant op is ook mogelijk. Bijvoorbeeld bij gemeentelijke bestuurders die
nog teveel vast zitten in ‘oude’ patronen en de strategische digitale vaardigheden
missen om de mogelijkheden van ‘smart city’ toepassingen te gaan verkennen om
hun stad aantrekkelijker te maken voor toeristen of kosten te besparen. [Zie ‘4’ in
Figuur 7]. Het is mogelijk dat zij het absorptievermogen missen om deze mogelijkheden op waarde te kunnen schatten.
5. Tot slot is het mogelijk dat de eisen die aan digitale vaardigheden voor (nieuwe)
werknemers in een sector in het algemeen worden gesteld, zowel operationeel als
strategisch, zijn gestegen. In dit voorbeeld geldt bijvoorbeeld dat de opname van de
meterstanden voor gas of elektra een zekere operationele digitale vaardigheid vraagt
die er vroeger niet was.

Uiteraard geldt dat de eisen aan operationele of strategische digitale vaardigheden per functie verschillen en hun eigen ontwikkelpatroon door de tijd kennen. In dit onderzoek beperken
we ons tot veranderingen op hoofdlijnen.

2.3 Toenemende vraag naar digitale vaardigheden vanuit werkgevers
Om de veranderende vraag naar digitale vaardigheden op de arbeidsmarkt in kaart te brengen is als onderdeel van dit onderzoek een analyse uitgevoerd op vacatures in de jaren 2011
en 2015. Hierbij is gekeken naar vacatures in drie sectoren: zorg, veiligheid en energie. De
vacaturedata is afkomstig van Jobfeed, een dienst die een grote hoeveelheid vacaturewebsites dagelijks bezoekt en hiervan de vacatures extraheert en samenbrengt. In lijn met de
in 2.1 beschreven ontwikkelingen kijken we in deze analyse specifiek naar de volgende twee
elementen:
1. De vraag naar ICT'ers
2. Het belang van digitale vaardigheden (ook voor niet-ICT'ers)

2.3.1 De vraag naar ICT'ers
Een indicator voor het belang van ICT in een sector is het aandeel ICT-vacatures binnen alle
vacatures in een sector. Voor de drie onderzochte sectoren in deze vacature-analyse is dit
weergegeven in onderstaand figuur.
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Figuur 8. Percentage ICT vacatures van totaal vacatures in sector

Hoewel het aandeel ICT-vacatures in de zorg klein is, is deze procentueel wel substantieel
toegenomen; ICT wint dus wel aan belang. Het feit dat het aandeel ICT-vacatures een beperkte omvang heeft in vergelijking met energie en veiligheid is niet verrassend in de zin dat
de primaire processen binnen de zorg (vooralsnog) iets minder te maken hebben met ICT
dan de primaire processen in de sectoren energie en veiligheid.
Voor de sector veiligheid is het belang van ICT'ers flink toegenomen. Hier zijn meerdere
ontwikkelingen debet aan, waaronder het toenemende belang van cyber security en de verdergaande verwevenheid van digitale middelen in bijvoorbeeld monitoring en opsporing.
De sector energie kent (nog steeds) een hoog aandeel ICT-vacatures en is in die zin vrij
stabiel gebleven. Dit is onder meer toe te schrijven aan het feit dat de energiesector al voor
langere tijd sterk afhankelijk is van ICT en daarmee een 'volwassen' sector is op het gebied
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van ICT. Denk bijvoorbeeld aan de kritische infrastructuren die deze sector draagt en het
belang van goede monitoring en tijdig handelen hierbij.

2.3.2 Het belang van digitale vaardigheden
Per vacature is in kaart gebracht of én hoe vaak er termen gerelateerd aan digitale vaardigheden worden genoemd. Indien een vacature minimaal drie van deze termen bevat is deze
vacature geclassificeerd als 'digitale vaardigheden relevant'. In de analyse is gekeken of het
aandeel vacatures waarin digitale vaardigheden (expliciet) relevant zijn is gegroeid in 2015
ten opzichte van 2011. Onderstaande figuur geeft deze groei weer.
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Figuur 9. Toename aantal vacatures met expliciete aandacht voor digitale vaardigheden

In alle drie de onderzochte sectoren sprake is van een flinke groei van de relevantie van
digitale vaardigheden. Het aandeel vacatures waarin digitale vaardigheden benoemd zijn is
gegroeid met 40-65%. Deze vacatures betreffen een grote diversiteit aan beroepen, en onderstrepen daarmee de verwevenheid van digitale vaardigheden in beroepen buiten de ICT
zelf. Ook in de energiesector is ondanks de stagnatie van ICT'ers (zie Figuur 8) het belang
van digitale vaardigheden in andere beroepen fors toegenomen.
Ter illustratie worden hieronder per sector enkele vacaturevoorbeelden beschreven, waar
het belang van digitale vaardigheden uit blijkt:
Zorg

Een medewerker zorgsecretariaat: "Je hebt ervaring met Windows, Word, Excel
en andere relevante softwarepakketten". "Je houdt je bezig met centrale agendavoering, inclusief daaruit voortvloeiende werkzaamheden, uitwerken medische
verslagen en correspondentie dmv EPD (electronisch patiënten dossier)".

Een trainer algemeen verpleegkundigen: "... is bezig om haar ziekenhuis informatiesysteem en haar elektronische patiëntendossiers te verbeteren". "je blij
wordt van digitalisering binnen de zorg, je het nut en de noodzaak ervan onderschrijft, je een grote affiniteit hebt met het werken met digitale systemen."

Een analist moleculaire diagnostiek: "... daarnaast heeft u affiniteit met het analyseren van complexe data met behulp van computersoftware en bent u bereid

om extra trainingen op dit gebied te volgen om deze competenties verder uit te
bouwen".









Veiligheid
Een bedrijfsrechercheur forensische IT: je participeert in omvangrijke cybercrime
onderzoeken naar onder meer bedrijfsspionage en fraude. Voor deze functie
moet je een breed scala aan digitale vaardigheden hebben, van praktische programmeerkennis in Python tot aan ruime ervaring met forensische tools zoals
Encase, FTK en Intella.
Een junior big data software engineer binnen het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Nationale Politie. Als junior big data software engineer richt je
specifiek op het bij elkaar brengen van verschillende interne en externe databronnen, waaronder sociale media.
Energie
Een constructeur/tekenaar kabels en leidingen: "het verwerken van As Built tekeningen in GIS systemen zoals TMS en NRG". "... het ontwerpen en uitwerken
van kabeltracés voor midden- en hoogspanningskabels, signaal- en glasvezelkabels, en het muteren van data in GIS-systemen".
Een junior engineer: "... waarna je tijdens het ontwerpproces digitale projecttekeningen maakt en de gegevens van de geplande bedrijfsmiddelen registreert".
"Ook ben je als Junior Engineer verantwoordelijk voor de complete verwerking
van projectdata in de systemen en maak je (digitale) projectmappen, begeleid
je de overdracht van projecten en houd je (project-) bestanden actueel".
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3 Digitale vaardigheden Veiligheid
In dit hoofdstuk beschrijven we de knelpunten die we hebben opgehaald uit deskresearch en
interviews. Dit hoofdstuk is dus geschreven vanuit de gerichte vraag naar knelpunten en
gemiste kansen die volgens geïnterviewden bestaan in de onderzochte sectoren.

3.1 Ontwikkelingen in de Veiligheid sector
In Hoofdstuk 2 is al gereflecteerd op de algemene ontwikkelingen in en rondom de opkomst
van ICT en impact op digitale vaardigheden in maatschappelijke en economische sectoren.
Met inachtneming van deze ontwikkeling kijken we nu op hoofdlijnen naar ontwikkelingen
omtrent digitale vaardigheden in de veiligheidssector. Het is goed om op deze plaats op te
merken dat de maatschappelijke sector Veiligheid moeilijk af te bakenen is. We zijn in de
keuze van gesprekspartners, afbakening van vacature-analyse en deskresearch zo dicht mogelijk in de buurt gebleven bij de invloedssfeer van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
De belangrijkste twee ontwikkelingen die we hebben kunnen optekenen uit gesprekken zijn:

3.1.1 Door de grotere afhankelijkheid van ICT en digitalisering in steeds meer (kritische) processen van de overheid, neemt het belang van cybersecurity sterk toe.
Omdat steeds meer kritische processen in de samenleving (banktransacties, beheer van vitale infrastructuur, zorgvoorzieningen, aanvragen en registraties bij overheidsinstanties,
etc.) in hoge mate afhankelijk zijn geworden van ICT is de digitale kwetsbaarheid van de
samenleving gegroeid. Het belang van cybersecurity en het bestrijden van cybercrime is
daarmee hoger op de agenda geplaatst. Deze criminaliteit kan op hoofdlijnen worden teruggebracht tot vier categorieën:
-

Criminaliteit uit geldelijk gewin: Ransomware, malvertising, remote access tools, en
phishing, etc.
Criminaliteit door het onrechtmatig verwerven van informatie: Hacks, digitale spionage en eveneens phishing
Verstoring van systemen en of vitale infrastructuur: Digitale sabotage, defacements
Onbedoelde schade: Uitval van ICT-voorzieningen, datalekken.

In 2012 heeft de rijksoverheid het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) opgericht. Het
NCSC heeft als taak om Nederlander weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen en werkt
hierin samen met de politie en justitie, de inlichtingendiensten en bedrijven. Het NCSC doet
dat onder andere door het adviseren van publiek en organisaties hoe zij zich tegen digitale
gevaren kunnen beschermen.
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft de afgelopen jaren het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) uitgebracht. Het CSBN biedt zowel kwalitatief als kwantitatief inzicht
in de belangen, dreigingen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity in Nederland.
Een actueel beeld opgenomen in een rapportage uit 201614.

3.1.2 ICT en digitalisering wordt relevanter, maar ook randvoorwaardelijker in het
handhaving en opsporingsproces.
Aan de andere kant zijn ICT en digitale vaardigheden ook bondgenoten in het handhavingsen opsporingsproces. Door slimme inzet van digitale opsporingsmethodes kunnen netwerken

14

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN 2016, Nationaal Cyber Security Centre

worden opgerold, stromen van goederen en financiële transacties worden herleid en kan
specifieker worden gemonitord en gehandhaafd. Ook wordt ICT ingezet ten behoeve van
bijvoorbeeld meer zelfregie in het gevangeniswezen, kostenbesparing en re-integratie trajecten.
Het criminele circuit is niettemin beter gewapend tegen deze technieken en wordt inventiever
om de pakkans te verkleinen. Meegaan in deze digitale ‘wapenwedloop’ is dus een noodzakelijkheid geworden en vraag niet alleen operationele digitale vaardigheden, maar appelleert
ook aan een andere manier van werken in multidisciplinaire teams en netwerken15.

3.2 Knelpunten in perspectief
Het is goed om op deze plek op te merken dat we wat negatieve connotatie die we in dit
hoofdstuk plaatsen omtrent knelpunten met betrekking tot digitale vaardigheden in perspectief moet worden gezien van een arbeidsmarkt en toeleverend onderwijs dat zich min of
meer organisch en evolutionair aanpast aan de veranderende eisen die er worden gesteld.
Met andere woorden: De boodschap die uit gesprekken voortvloeit is er bovenal één die
aangeeft dat in redelijke mate sprake is van een zelfregulerend systeem, waarin digitale
vaardigheden op een natuurlijke wijze vervlochten raken met sectoren, simpelweg omdat
het kosten bespaart, de markt of samenleving dit verheft tot nieuwe norm of dat het de
kwaliteit van producten of (maatschappelijke) dienstverlening vergroot.
Niettemin zijn er knelpunten en externe factoren die deze ontwikkeling in de weg staan op
generiek en sectoraal niveau. Een knelpunt zien we dan ook in brede zin als een belemmering
op het niveau van werkenden, ICT’ers of leidinggevende die zorgt dat digitale vaardigheden
niet optimaal aangewend of ingezet (kunnen) worden ten behoeve van de organisatie of
sector. Hieruit spreekt een zekere ‘belofte’ en schijnbare zekerheid dat deze digitale vaardigheden ook daadwerkelijk een (maatschappelijke) meeropbrengst leveren. Dat is uiteraard
niet altijd het geval, maar die discussie wordt niet nader opgezocht in deze rapportage.
Evengoed kunnen we de gevonden knelpunten niet in het totale afwegingskader plaatsen
van de andere uitdagingen waar een sector mee te maken heeft. De ‘weging’ van de gevonden knelpunten kunnen dus alleen ten opzichte van andere knelpunten op het gebied van
digitale vaardigheden worden geëvalueerd.
Een ander element waar we niet verder op ingaan zijn de knelpunten of beter, gemiste kansen die niet direct voortkomen uit (het ontbreken van) digitale vaardigheden. Dit kan zitten
in bijvoorbeeld juridische belemmeringen, een verouderde ICT infrastructuur of inadequate
procesinrichting die behoeden dat wel bestaande ICT-vaardigheden in een organisatie optimaal kunnen worden ingezet. Te denken valt aan oude legacy-systemen die vanuit het
perspectief van huidige mogelijkheden inefficiënt en suboptimaal zijn ingericht. Maar ook de
mogelijkheid om procesverbeteringen en innovaties door te voeren vanuit werknemers door
inzet van nieuwe oplossingen kan bijvoorbeeld worden tegengewerkt door een te logge organisatiestructuur, achterblijvende investeringen, wet- en regelgeving of simpelweg een
gebrek aan tijd.

3.3 Knelpunten digitale vaardigheden Veiligheid
In Figuur 10 hieronder zijn de generieke knelpunten weergegeven op de assen operationele
en strategische digitale vaardigheden. Alle genummerde elementen geven knelpunten weer
die we hebben opgehaald uit gesprekken. Een element dat nog is toegevoegd in de figuur is
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Handelen naar waarheid, Sterkte- en zwakteanalyse van de opsporing
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een blok van kennisopbouw, aangezien dit meermaals en nadrukkelijk aan de orde is gekomen in de gesprekken en het niet past in de indeling naar type vaardigheid of perspectief
(ICT, werkenden, leidinggevend).
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Figuur 10. Generieke knelpunten digitale vaardigheden naar type vaardigheden

Hieronder lichten we de knelpunten kort toe.
[1] (on)mogelijkheden voor kennisopbouw digitale vaardigheden. In de meeste sectoren is
sprake van beroepen, waarbij taakomschrijvingen veranderlijk zijn en competenties binnen
die taken steeds meer afhankelijk van digitale vaardigheden. Die ontwikkeling is nog niet
helemaal neergedaald in het bekostigde onderwijs. Sommige bekostigde opleidingen hebben
van oudsher weinig aandacht besteed aan dit type vaardigheden en de aanpassingen om dit
in curricula door te voeren zijn tijdrovend. Nog los daarvan zijn de opleidende instanties en
opleiders zelf niet altijd even goed op de hoogte van de ICT-ontwikkelingen in de sector,
hetgeen dit proces nog verder vertraagt. In het onbekostigde onderwijs en binnen de bedrijven in de sector zelf wordt over het algemeen flexibeler ingesprongen middels bijscholingen
en cursussen die zijn gericht op digitale vaardigheden. Maar Leven Lang Leren –trajecten
zijn nog geen gemeengoed, articulatie van welke specifieke digitale vaardigheden moeten
worden versterkt is nog niet altijd helder.
Al sinds 2006 kon er aan het Kerckhoffs Insitute for Computer Security16 als onderdeel van de master computer science de specialisatie computer security worden
gevolgd. Vanwege het succes is de specialisatie stopgezet en opgegaan in twee
aparte opleidingen. Zo bieden de TU Delft en UT Twente sinds september 2015 samen de masteropleiding Cyber Security aan, en werken de TU Eindhoven en RU
Nijmegen samen aan de specialisatie Information Security Technology. Daarnaast
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Een samenwerkingsverband van de Universiteit Twente, Eindhoven University of Technology en Radboud Universiteit Nijmegen.

kan aan de Universiteit van Amsterdam de masteropleiding Systems and Network
Engineering worden gevolgd. In september 2013 is de Radboud Universiteit Nijmegen gestart met de bacheloropleiding Informatica & Cyber Security. Studenten
worden opgeleid tot beveiligers van digitale informatiestromen.
Ook interne opleidingen bij bijvoorbeeld de Nationale politie besteden wel steeds
meer aandacht aan digitale vaardigheden (veelal operationeel), maar er is sprake
van een overgangsperiode, waarin ook een grote groep docenten is, die vanuit het
politiewerk zijn doorgegroeid tot opleider en zelf niet over de benodigde ICT-kennis
beschikken om digitale vaardigheden over te kunnen brengen.
Uit recentelijk verschenen onderzoek naar de arbeidsmarkt voor cyber security professionals komt naar voren dat er op dit moment vooral een kwalitatief tekort is aan
cyber security professionals.17 Dit komt doordat de arbeidsmarkt (vraag) en de opleidingswereld (aanbod) nog niet voldoende op elkaar aansluiten. De voornoemde
opleidingen zijn redelijk recent gestart en andere relevante studierichtingen, missen
vaak juist weer een specifieke gerichtheid op cybersecurity.18
Een ander probleem is dat de gerichte cyber security opleidingen soms juist te specifiek gericht op een afzonderlijk aspect van cyber security. In toenemende mate
wordt het belangrijker cyber security multidisciplinair (juridisch, technisch, economisch)aan te vliegen.
Ten grondslag aan dit knelpunt is onder andere het gebrek aan een eenduidig overzicht van welke digitale competenties door welke partijen in de sector gevraagd
worden. Dit probleem wordt nog versterkt door het feit dat de ‘wedloop’ van het
voorop moeten blijven lopen in technologische ontwikkelingen de nodige adaptatie
en continue bijscholing vraagt in het handhavings- en opsporingsapparaat. Niet alleen het inhoudelijk, maar ook procesmatig inrichten van een adequate match op
vraag en aanbod van digitale vaardigheden in de sector wordt dan ook gezien als de
grootste uitdaging met betrekking tot dit knelpunt.
[2] Lage gepercipieerde toegevoegde waarde van digitalisering. Een van de belangrijkste
barrières die werd genoemd aan de werknemerskant is het inzien van meerwaarde van
(nieuwe) digitale vaardigheden in het bestaande werkproces. Met andere woorden: Sommige
werknemers staan onwelwillend ten aanzien van aanpassingen van bestaande werkwijzen.
Met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt en bij een iets oudere werkpopulatie is dit
een reëel knelpunt. Voor een deel hangt dit ook samen met organisatiecultuur. De uitdaging
voor deze groep is om de toegevoegde waarde van inzet van ICT helder te krijgen.
Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1 wordt over het algemeen op strategisch
niveau de noodzaak van digitalisering wel gevoeld, omdat het direct raakt aan het
kunnen blijven uitoefenen van het primaire proces van de sector. Niettemin geldt dat
op operationeel niveau nog genoeg werknemers (met name die zijn die niet zijn
meegegroeid in het digitale tijdperk) die de inzet van ICT niet optimaal kunnen plaatsen en dit toch als ‘last’ ervaren.
[3] Ontbreken van benodigde digitale operationele vaardigheden in het werkproces. Een
derde knelpunt is simpelweg het ontbreken van de operationele vaardigheden in het (veranderende) werkproces, of de perceptie dat deze vaardigheden ontbreken en moeilijk zijn aan
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te leren. Figuur 4 en Figuur 5 in het vorige hoofdstuk illustreerden al respectievelijk de verandering in het werkproces en de mate waarin individuen zelf verwachten daarvoor adequaat
te zijn toegerust. Ook hier bestaat met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt hierover
de nodige zorg. Ook in gesprekken kwam naar voren dat dit knelpunt vooral de iets oudere
werknemers raakt.
In het verlengde van het voorstaande knelpunt geldt dat op operationeel niveau
knelpunten bestaan. Bij een wat oudere groep van werknemers in de veiligheid sector geldt dat men nog niet volledig is ingevoerd om ICT doelmatig in te zetten.
In de opsporing zijn digitale vaardigheden in primaire proces nog belangrijker. Zoals
uit gesprekken naar voren is gekomen en ook is geconstateerd in het rapport “Handelen naar waarheid”19, vraagt hedendaagse opsporing om zogenoemde 21st century
skills, waarin creativiteit, conceptuele denkkracht, schrijfvaardigheid, probleem-oplosvaardigheden, multidisciplinair samenwerken, kritisch denken, digitale
geletterdheid, sociale vaardigheden, verantwoordelijkheidsbesef en zelfregulering
belangrijker worden.
Door verregaande specialisatie van expertisegebieden is multidisciplinair werken met
voldoende absorptief vermogen om met elkaar te kunnen schakelen in een team
steeds belangrijker.
Het eerder gememoreerde rapport ‘Handelen naar waarheid’ toont zich daarnaast
kritisch over het niveau van de ICT-voorzieningen. Zij concluderen dat de opsporing
heel wat efficiënter en daarmee ook slagvaardiger zou zijn met state of the art ICT’
[4] Beperkte ontwikkeling digitale vaardigheden door gebrek aan mobiliteit ICT-personeel.
Een ander knelpunt aan de kant van de ICT-professionals heeft betrekking op mobiliteit van
ICT-personeel, zeker in de publieke sectoren. Het knelpunt ontstaat bij veranderingen die
gepaard gaan met een nieuwe inzet van ICT en waar bestaande digitale vaardigheden in de
organisatie, belegen blijken te zijn. Bij een gebrek aan mobiliteit ligt dan een gebrek aan
actuele kennis en zelfs inzetbaarheid van bestaande ICT’ers op de loer. ICT is nog steeds
een relatief ‘jonge’ sector, volop in ontwikkeling. Professies zijn niet in beton gegoten en
sterk aan verandering onderhevig. Nieuwe ontwikkelmethodes, thema’s en standaarden worden op basis van (praktijk)onderzoek continu bijgesteld en doorontwikkeld, passende bij de
behoefte uit het veld. Dat betekent enerzijds dat er nog steeds nieuwe beroepen ontstaan
en anderzijds kennis in bestaande beroepen regelmatig dient te worden geactualiseerd. Een
versterkend effect is nog dat bij dat veel langer zittend personeel dat werkzaam is in een
ICT-professie, daar überhaupt geen specifieke opleiding in heeft gevolgd, simpelweg omdat
ze zijn doorgegroeid uit een andere functie.
Dit betreft een generiek knelpunt, maar heeft wel gevolgen in de Veiligheid sector.
Uit verschillende gesprekken bleek dat mobiliteit van personeel of vooral het gebrek
eraan bijdraagt dat nieuwe kennis met betrekking tot ICT in de sector stroperiger
vloeit dan gewenst. Juist in een sector die mee moet in de eerder gememoreerde
ontwikkelingen om ‘mee te gaan in de wedloop’ en zich tegelijkertijd ook dienstbaar
moet opstellen aan (digitale) veiligheid van andere departementen is dit gebrek aan
mobiliteit een knelpunt.
[5] Specifieke tekortberoepen. Het vijfde knelpunt heeft betrekking op specifieke tekortberoepen in de ICT of op het snijvlak van sector met ICT. Dit is een van de meest evidente
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knelpunten die naar voren is gekomen uit de gesprekken en die we ook bevestigd hebben
gezien in het onderzoek Digitaal Vakmanschap20. Met name op het gebied van software development is de krapte op de arbeidsmarkt groot. De traditionele ‘afzetmarkt’ voor ICT’ers
naar de eigen sector voor ICT-producenten en ICT-dienstverleners wordt verbreed naar andere sectoren, zoals we zagen in Figuur 2, waardoor de strijd om de goede ICT’ers ontstaat.
We zien de relevantie van ICT en digitale vaardigheden duidelijk gereflecteerd door
te kijken naar de vacature-ontwikkeling. Van alle drie de onderzochte sectoren is de
toename van het aantal vacatures met expliciete aandacht voor digitale vaardigheden in de Veiligheid sector het grootst.
We kunnen geen uitspraken doen over feitelijke spanningen op de arbeidsmarkt,
maar constateren wel dat de vraag naar consultants en specialisten is toegenomen
met 183% van 2011 naar 2015. Ook de vraag naar programmeurs, coördinatoren
automatisering (155%), systeemontwikkelaars- en analisten (200%) is fors toegenomen. Onder die laatste groep zit ook veel vraag naar data scientists.
Aanwijzingen voor tekortberoepen halen we dus enerzijds uit deze feitelijke ontwikkeling van toenemende vraag, maar ook uit de interviewverslagen en het eerder
aangehaalde onderzoek ‘ Handelen naar waarheid’. Hierin staat bijvoorbeeld: “De
beschikbaarheid van innovatieve opsporingstechnieken en kennistechnologie betekent dat recherchemedewerkers meer dan voorheen in multidisciplinaire teams en
netwerken gaan functioneren. Op dit moment heeft de politie nauwelijks personeel
in huis dat is opgeleid voor de snelle ontwikkelingen in data-analyse.”
[6] Onvoldoende sectorale domeinkennis. Een knelpunt dat raakt aan het vorige heeft betrekking op een tekort een sectorale kennis. ICT-oplossingen moeten in de praktijk kunnen
worden toegepast. Zeker voor ICT’ers die worden ingehuurd wordt aangegeven dat soms de
domeinkennis ontbreekt om tot kwalitatief hoogwaardige producten of diensten te komen.
Hier speelt dan ook de ‘make or buy’ afweging. In termen van digitale vaardigheden missen
ICT-ers, ook actief in de sector soms de business kennis. Dit gebrek kan zich manifesteren
op het niveau van persoon, team of organisatie.
In sectoren waar ICT in het geheel wordt uitbesteed en sprake is van specialisatie van domeinkennis wordt dit gat nog groter. Een aanvullend gevaar is een verkramping in de richting
van het juridisch willen dichttimmeren van aanbestedingen. Een belangrijke ontwikkeling
hieromtrent is de adoptie van ‘agile’ ontwikkeling methoden zoals SCRUM, waarin met afgebakende deelproducten wordt gewerkt.
Het toepassen van ICT in de Veiligheid wordt gecompliceerd door de grote schare
aan richtlijnen, protocollen, routines en standaarden, maar vooral ook de schaal,
waarop oplossingen worden uitgerold. Buiten deze algemene constatering is dit knelpunt niet uitvoerig aan de orde gekomen in interviews.
[7] Inzicht strategische inzet ICT ontbreekt. Een van de belangrijkste knelpunten die in veel
gesprekken terugkwam is het onvermogen van leidinggevenden (managers, bestuurders)
om ICT meer als strategische asset te zien. ICT wordt nog te vaak sec beschouwd als kostenpost. De CIO’s zijn in bepaalde organisaties meer informatie-adviseur dan dat ze formele
budget- en bestuursverantwoordelijkheid dragen. Op zichzelf hoeft dit overigens geen knelpunt te zijn, maar wel als het wordt ingevoerd vanuit een onbewust onbekwame inslag van
de leidinggevende met betrekking tot de potentiele strategische waarde van ICT. Indien het
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zogenaamde minimale absorptievermogen ontbreekt om ICT-gedreven oplossingen of innovaties op waarde te schatten ontbreekt, behoedt het de organisatie in kwestie van het
realiseren van toegevoegde waarde.
De noodzakelijke strategische digitale vaardigheden om de meerwaarde van ICT-oplossingen
te herkennen en op waarde te schatten ten behoeve van de doelstellingen van de organisatie
in brede zin vormt daarmee een reëel knelpunt. In veel gevallen is de oorzaak simpelweg
dat bestuurders vaak van hogere leeftijd zijn en van huis uit zeer beperkt zijn ingevoerd op
het gebied van ICT en digitale vaardigheden.
Ten aanzien van dit generieke knelpunt is het moeilijk om een eenduidige verbijzondering te maken voor de veiligheid sector. De rol van CIO’s in de publieke sector is
divers en los daarvan is er een verschil tussen hoe er tegen de strategische inzet van
ICT wordt aangekeken. ICT kan leiden tot betere dienstverlening en toegevoegde
waarde, maar deze kennis is (a) niet altijd up tot date op strategisch niveau, (b) de
rol van de CIO staat de exploitatie van deze kennis niet altijd toe en (c) men is zich
niet altijd bewust van de mogelijke keerzijde van deze toegevoegde waarde (buiten
de veiligheid sector).
Er is op strategisch niveau soms beperkt zicht op cyber security, het belang ervan
en hoe het ermee staat in de organisatie, welke risico’s worden gelopen en hoe deze
kunnen worden vermeden. Het is met name op dit gebied - maar dit strekt zich ver
uit tot over de grenzen van de veiligheid - dat inzicht in de strategische inzet van
ICT ontbreekt.
Er bestaat dus een spanningsveld van ICT als risicofactor (privacy, datalekken, risicokant van elektronische dienstverlening) en instrument voor toegevoegde waarde
en dienstverlening (bijvoorbeeld betere opsporingstechnieken, kostenreductie).
[8] Inzicht werking ICT in operationele praktijk ontbreekt Tot slot is ook inzicht van werking
van ICT in de operationele praktijk essentieel en vormt het gebrek daarin vanuit leidinggevend perspectief een knelpunt, omdat het (a) tot suboptimale oplossingen of (b) slecht
opdrachtgeverschap kan leiden en (c) een schijnrealiteit in de hand kan werken.
Als het hoger management zich blindstaart op een ICT-oplossing die bijvoorbeeld niet past
bij de competenties of de operationele invulling van de organisatie kan de verkeerde beslissing worden genomen voor aanschaf of inrichting van het systeem. Als deze ICT-oplossing
nieuw zou zijn en wordt aanbesteed wordt op de verkeerde accenten gestuurd. Ook kan een
leidinggevende met beperkte kennis van de werking van de operationele praktijk zich blindstaren op dashboards die hem updates verschaffen op gegevens die met de nodige
operationele gebreken zijn opgesteld.
Dit is niet een pregnant knelpunt in de veiligheid sector, maar de impact voor andere
publieke sectoren is wel aanzienlijk. Er is niet altijd zicht op hoe alle ICT en technologische toepassingen op de werkvloer gebruikt wordt, en welke risico’s er ontstaan
vanuit deze operationele praktijk.

4 Actoren en oplossingsrichtingen
In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens een overzicht gegeven van de belangrijkste partijen
en initiatieven die bezighouden met het versterken van digitale vaardigheden buiten het
bekostigde en onbekostigde onderwijs. In paragraaf 4.1 wordt een overzicht gegeven van
ICT-generiek en partijen en initiatieven in de Veiligheid sector. In paragraaf 4.2 worden
vervolgens oplossingsrichtingen voor de knelpunten beschreven die zijn opgehaald, geanalyseerd en geclusterd uit de interviews.

4.1 Actoren die zich inzetten voor verbetering digivaardigheden
4.1.1 Betrokkenheid partijen bij versterking digivaardigheid
Verschillende organisaties maken zich al geruime tijd sterk voor het verbeteren van digivaardigheden in Nederland. Waar sommige organisaties zich met name richten op digivaardigheid
van de huidige werknemer, houden anderen zich bezig met het verbeteren van het onderwijs. Recent heeft de Tweede Kamer ingestemd met de uitkomsten van het rapport Platform
2032, wat nadrukkelijk adviseert om digitale geletterdheid onderdeel te maken van het curriculum van de toekomst.21
In de afgelopen jaren lag een veelomvattende rol bij het Digivaardig & Digiveilig programma,
getrokken door ECP, waarin een groot aantal projecten zijn opgenomen. Sectororganisaties
als Nederland ICT en het CIO-platform zijn daarnaast een stuwende kracht achter veel projecten binnen zowel het onderwijs als de arbeidsmarkt. Binnen het topsectorenbeleid vormt
de Human Capital Agenda ICT een grote rol, met name met betrekking tot de verbetering
van het onderwijs.
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Figuur 11. Eerste inventarisatie van beschikbare activiteiten gericht op versterking digitale vaardigheden.

ECP – ECP is een platform van het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties met als doel het versterken van ICT in de Nederlandse samenleving. ECP richt zich op
visievorming m.b.t. nieuwe ICT ontwikkelingen, bewustwording en versterking van digitale
veiligheid, het verbinden van partijen om zo afspraken te kunnen maken over interoperabiliteit en het verbeteren van digitale vaardigheden in Nederland. Veel activiteiten van ECP op
het gebied van vaardigheden waren tot en met 2015 ondergebracht in het Digivaardig &
Digiveilig programma. De programmalijn Digivaardig heeft zich gericht op onder andere op
bewustwording van het tekort (en het belang) van digivaardigheden, het digitaal vaardiger
maken van studenten, werknemers, het MKB en werkzoekenden, en het transparant maken
van de benodigde digitale vaardigheden. Enkele projecten onder Digivaardig, vaak in samenwerking met andere partijen:






Vertaling en adoptie van het Europese e-Competence Framework (e-CF). Hiermee
wordt overzicht gebracht van de kennisgebieden, specialismen en competenties binnen de ICT.
Het Digitale Hulpplein maakt het voor mensen met onvoldoende digitale vaardigheden beter mogelijk om mee te kunnen doen in de digitale samenleving.
Verschillende activiteiten om digitale vaardigheden beter op de agenda te krijgen in
(beroeps)opleidingen, zoals Geef IT Door en eerder Codeweek in 2015.
Onderzoek naar onder andere de oorzaken, gevolgen en mogelijk oplossingen van
een gebrek aan digitale vaardigheden. Bijvoorbeeld studies naar de aansluiting van
ICT-onderwijs op de arbeidsmarkt, waaruit is gebleken dat ICT wijd verspreid zit in

andere sectoren.22 Of onderzoek naar productiviteitsverlies door ontoereikende digitale vaardigheden, waarmee meer inzicht verkrijgen wordt in de relevantie van
digivaardigheden.23
Nederland ICT – Nederland ICT behartigt de belangen van de Nederlandse ICT-sector in
het publieke debat. Daarnaast brengt de organisatie haar lidbedrijven bij elkaar en produceert en verspreidt Nederland ICT cijfers en studies over de ICT-sector. Eén thema van
Nederland ICT is Onderwijs & Arbeidsmarkt. Hierin stimuleert men de kennis en vaardigheden van leerlingen, studenten en werknemers op het gebied van ICT, om zo een
concurrerende digitale sector in Nederland te behouden. Zo lobbyt de organisatie voor programmeren als vak in het po en vo, neemt men deel aan projecten als het Sectorplan ICT
en de Human Capital Agenda ICT, en investeert Nederland ICT in onderzoek naar de vaardigheden van de toekomst. Sinds 2015 werken ECP en Nederland ICT intensiever samen in
de Nederlandse coalitie voor digitale vaardigheden, geïnspireerd op de EU Grand Coalition
for Digital Jobs.
CIO Platform – Het CIO Platform Nederland is een platform voor CIO’s (Chief information
Officers) van grote organisaties in Nederland. Het platform houdt zich bezig met het vertegenwoordigen van de belangen van de betrokken organisaties bij overheid, leveranciers en
opleiding & arbeidsmarkt. Maar ook met maatschappelijke vraagstukken op het gebied van
ICT, zoals de e-skills binnen opleidingen en de arbeidsmarkt. Hiervoor draagt het CIO platform bij aan projecten zoals Geef IT Door en publiceert het platform studies naar
ontwikkelingen op het gebied van o.a. digivaardigheden. Het CIO Platform is aangesloten bij
het Digivaardig & Digiveilig programma.
Stichting CA-ICT – Stichting CA-ICT, het opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT, stimuleert de
kennis en vaardigheden van werknemers in de ICT-sector. Dit doet ze door het aanvragen
en uitkeren van subsidies van de Nederlandse overheid of het Europees Sociaal fonds. Vanuit
de een eigen middelen worden projecten ondersteunt op het gebied van werkgelegenheidsprojecten, bedrijfsopleidingen, omscholing en herplaatsing.
Human Capital Agenda ICT – in de topsectoren zijn verschillende activiteiten m.b.t. digivaardigheid samengekomen. In de gemeenschappelijke Human Capital Agenda van de
topsectoren is aangekaart dat Nederland zit met een gebrek aan digivaardigheden in haar
onderwijs en arbeidsmarkt. Omdat ICT echter beperkt is opgenomen in de agenda’s van de
verschillende topsectoren is een afzonderlijke HCA ICT opgesteld, met partijen als ECP, Platform Bèta Techniek, Nederland ICT en andere stakeholders.24 De HCA ICT werkt o.a. aan
beurzen voor excellente ICT studenten, meer en betere stageplekken, nieuwe kenniscentra
met aandacht voor ICT (CoE’s en CIV’s) en arbeidsmarktonderzoeken.
CodePact – StartupDelta is met het actieprogramma Codepact een programma gestart met
als doel kinderen te laten programmeren op de basisschool. In samenwerking met partners
is het manifest Codepact opgesteld en uitgewerkt in een breed pakket aan concrete projecten. Zo kunnen basisscholen met 3dkanjers werken met een 3D-printer in het klaslokaal.
I.s.m. Bol.com worden programmeerlessen gegeven aan leraren, via het Train de Trainer
project.
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Onderwijs2032 – Het Platform Onderwijs2032 richt zich op de vraag hoe onderwijs in de
toekomst leerlingen op basisscholen en middelbare scholen zo goed mogelijk kan voorbereiden op de vraag van de arbeidsmarkt. Op het gebied van digivaardigheden doet het platform
dat door te adviseren25 over de rol van digivaardigheid en mediawijsheid in het onderwijs,
en door te onderzoeken wat daarin kansen, belemmeringen en ontwikkelingen zijn.

4.1.2 Betrokkenheid partijen bij versterking digivaardigheid in Veiligheid sector
Het speelveld van digitale vaardigheden in de Veiligheid sector is diffuus. Aan de ene kant is
er het toeleverende onderwijs die professionals moeten klaarstomen voor de sector met
voldoende beschikking over de juiste kennis en kunde. Aan de andere kant zijn er vakopleidingen binnen bijvoorbeeld de politieacademie die hier een rol in pakken. Vooral het thema
Cyber Security krijgt de nodige aandacht vanuit intermediaire partijen, met name vanuit het
Nationaal Cyber Security Centre (NCSC).
Het belang van goede digivaardigheden voor het versterken van cyber security wordt alom
erkend. Doelgroepen als jongeren, bedrijven en burgers in het algemeen worden elk bediend
met een groot aantal activiteiten, veelal gericht op het kweken van bewustzijn over online
veiligheid. Samen met bredere organisaties als ECP en Nederland ICT zijn het veiligheidsinstanties als de NCTV en NCSC die hierin actief zijn. Tot en met 2015 speelde het Digivaardig
& Digiveilig programma hierin een grote rol, met daarin een grote verscheidenheid aan initiatieven.
Digitale vaardigheden
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Figuur 12. Initiatieven getypeerd in het inrichtingsraamwerk digitale vaardigheden ECP.

Digivaardig & Digiveilig – veel initiatieven ter verbetering van online veiligheid werden
tot en met 2015 ontwikkeld in het kader van het Digivaardig & Digiveilig programma. In de
programmalijn Digiveilig werden initiatieven opgenomen waarmee digivaardigheden en bewustwording met betrekking tot online veiligheid werden gestimuleerd. In een breed pakket
aan activiteiten is aandacht besteed aan onderwerpen als cyber security, privacy en veilig
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internetgebruik van jongeren. Zonder uitzondering ging het hier om projecten waarin verschillende partijen samenwerkten. De programmacommissie Digiveilig bestond uit
vertegenwoordigers van SIDN, CIO, Nederland ICT, NCTV, diverse ministeries en een aantal
grotere bedrijven als Google, KPN en UPC. Enkele initiatieven die tot voor kort onder de
Digiveilig-vlag werden gehouden:






Alert Online. Sinds 2012 organiseren overheid, bedrijfsleven en wetenschap de Alert
Online campagne, waarin elk jaar tijdelijk met een groot aantal activiteiten stil wordt
gestaan bij het belang van online veiligheid, zoals symposia, workshops en andere
voorlichtingsactiviteiten. Een aantal betrokken partners zijn NCTV, ECP en NCSC.
Veiliginternetten.nl (voormalig Digibewust). Met behulp van deze website is op één
plek een grote hoeveelheid informatie beschikbaar over veilig internetgebruik, over
onderwerpen als buitenlandswe webshops, de veiligheid van wifi-netwerken en
meer. Betrokken partijen zijn o.a. het ministerie van EZ, NCSC en ECP.
Een onderzoek naar online leeftijdsverificatie in Nederland. In samenwerking met
Innopay, ECP en PIMN is onderzocht in hoeverre internetwinkels controleren op leeftijd van kopers.26

Dcypher – Decypher (Dutch Cybersecurity Platform for Higher Education and Research) is
een PPS-platform dat kennis en kunde met betrekking tot cyberveiligheid verbeterd. Decypher stimuleert kennis op het gebied van cyberveiligheid door de agendering en
coördinatie van onderzoek en onderwijs. Dit leidt tot onderzoeks- en onderwijsagenda’s, als
ook een beter overzicht van het spectrum van cybersecurity onderwijs. Het voormalige ICT
innovatieplatform Veilig Verbonden (IIP-VV) is volledig opgenomen in dcypher.
Het cyber-security-onderzoeksprogramma draait in een aantal calls for proposals; nationale
oproepen om projectvoorstellen in te dienen. Er zijn inmiddels twee nationale rondes geweest, met als resultaat dat er binnen NWO 20 projecten lopen. Het gaat dan om 20 PhD's,
die door NWO betaald, in opleiding zijn bij universiteiten in Nederland op het gebied van
cyber security in de brede zin.
Centres of expertise / Centra voor innovatief vakmanschap - CoE’s en CIV’s zijn
PPS’en gericht op een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, m.b.v. onderwijsvernieuwing, innovatieopdrachten en leven-lang-leren programma’s. Er zijn
verschillende CoE’s/CIV’s opgericht met cyber security als thema. Zo is er het PPS Cybersecurity Centre MRA, met als doel om ICT opleidingen samen met het bedrijfsleven gerichter
kennis te laten maken met aspecten van Cyber security, om zo te kunnen voldoen naar de
vraag aan cybersecurity specialisten. Het Centre of Expertise Cyber Security van De Haagse
Hogeschool bouwt met behulp van verschillende lectoraten mee aan opleidingen en onderzoek op het gebied van cyber security.
NCTV – De NCTV (National Coördinator Terrorismebestrijding en veiligheid) heeft met haar
Directie Cyber Security een kennis- en expertisecentrum op het gebied van cyber security.
Naast de opbouw van kennis op het gebied van online veiligheid is de NCTV betrokken bij
verschillende projecten ter verbetering van digivaardigheden die ten goede komen aan cyberveiliging.
NCSC – Het Nationaal Cyber Security Centrum brengt informatie en expertise over cybersecurity bij elkaar. Het NCSC verzamelt informatie, maar biedt ook inzichten in de aanpak en
dreigingen die voortkomen vanuit ICT-dreigingen en cybersecurity incidenten. Het NCSC is
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ondergebracht bij de directie Cyber Security van de NCTV. Net als de NCTV draagt het centrum bij aan allerhande initiatieven ter bewustwording van online veiligheid, zoals die gestart
onder de vlag van Digiveilig.
Toch staat de slagkracht van het NCSC in schril contrast met Het National Cyber Security
Centre in het Verenigd Koninkrijk waar namens de overheid tot 2021 liefst 1.9 miljard pond
wordt geïnvesteerd in activiteiten ter bevordering van acties op het gebied van cyber security. De strategie ontvouwt zich in drie onderdelen: Defend (verdedigen), Deter (Afschrikken)
en Develop (ontwikkelen van kennis/kunde). Een dergelijke alomvattende strategie27 is niet
aanwezig in Nederland.
Overige partijen
De nationale politie heeft al een aantal stappen ondernomen voor het vergroten van de
digivaardigheden van de werknemers. In het politieonderwijs krijgen nieuwe politiemensen
basiskennis over digitale aspecten van de samenleving en politiewerk. Binnen de politie is
een afdeling bezig met de curriculumontwikkeling en onderhoud hiervan. Echter, in het politieonderwijs zijn nog wel inspanning vereist, zowel op algemeen als specialistisch niveau. 28

4.2 Oplossingsrichtingen voor knelpunten digitale vaardigheden
In de gesprekken met experts uit het veld is er naast het identificeren van knelpunten ook
gesproken over mogelijke oplossingen om deze knelpunten te adresseren. We hebben hieruit
een elftal oplossingsrichtingen gedestilleerd. De oplossingsrichtingen begeven zich op verschillende plaatsen in de onderwijs-arbeidsmarkt keten van de sector. In hoofdstuk 2 hebben
we al een grafische illustratie gegeven van de rol van ICT-vaardigheden door de afgelopen
decennia die steeds verder opschuiven in andere sectoren en beroepen. In onderstaand Figuur 13 hanteren we een gelijksoortige visualisatie om aan te geven op welke plaats de elf
oplossingsrichtingen aangrijpen. Het doorzichtige blauwe vlak staat voor de digitale vaardigheden die zich tussen de ICT-sector, Overige sectoren en het onderwijsbestel in begeven.
ICT sectoren
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ICT opleidingen
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Figuur 13. Positionering oplossingsrichtingen in relatie tot onderwijs en arbeidsmarkt
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National Cyber Security Strategy 2016-2021, Cabine office United Kingdom
Wouter Stol en Jurjen Jansen (2013) Digitalisering van de samenleving en het politiewerk, Tijdschrift
voor de Politie, 75(5).

Bewustwording en motivatie
1. Creëren bewustwording
2. Enthousiasmeren en activeren
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Deze oplossingsrichtingen zijn hieronder verder beschreven op hoofdlijnen. Uit de gesprekken hebben we ook gedestilleerd op welke knelpunten deze oplossingsrichtingen vooral
ingrijpen. Het resulterende overzicht is weergegeven in Figuur 14 hieronder.
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4.2.1 Bewustwording en motivatie
1. Creëren bewustwording
Het is gebleken dat individuen en organisaties een gebrek hebben aan digivaardigheden. Om
met deze digivaardigheden aan de slag te gaan is het noodzakelijk dat men zich hiervan
bewust is. Deze bewustwording kan enerzijds ontstaan doordat een individu dit bij zichzelf
constateert; dit vergt zelfreflectie en dit kan getraind en gestimuleerd worden. Door de relevantie van digivaardigheden onder de aandacht brengen kan deze persoon worden
ondersteund in een dergelijke reflectie.
Anderzijds kan de bewustwording ‘buiten een individu’ liggen; een ander persoon constateert
dan een gebrek aan digivaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan een manager binnen een organisatie die de digivaardigheden van zijn personeel wil versterken. Het gevaar in dit
scenario is dat de manager een gewenste ontwikkeling (in zijn/haar ogen) lijkt op te dringen
bij collega’s. Door interactie met collega’s kan geprobeerd worden iedereen op één lijn te
krijgen wat betreft het (eventuele) gebrek aan digivaardigheden.
Manieren om deze bewustwording te stimuleren zijn onder andere het communiceren van
onderwerpen als digitalisering en het inzetten van digitale innovaties, het organiseren van
evenementen rondom digitalisering (bijv. congressen), en het delen van best practices.
Een goede manier om bij organisaties bewustwording te creëren van risico’s en zwakheden
in hun ICT is door ze bloot te leggen. Ethical hacking is een methode die steeds vaker
wordt ingezet voor dit doel. Dit vergt commitment en durf van de leiding binnen organisaties, maar kan wel de nodige bewustwording creëren.
2. Enthousiasmeren en activeren
Bewustwording is cruciaal, maar enkel bewustwording leidt niet per definitie tot het aan de
slag gaan met ontwikkeling of verrijking van digivaardigheden.
Om de potentie van digitalisering te benutten moet men ook overtuigd zijn van de kansen
die het biedt, en moet men zich hier ook voor willen inzetten. Her en der bestaan er ook
negatieve associaties en connotaties bij digitalisering, die een dergelijke ontwikkeling in de
weg staan. Een voorbeeld daarvan is de eerder opgemerkte angst onder medewerkers dat
automatisering en robotisering leidt tot het verlies van hun baan. Als deze associatie zou
kunnen worden gekanteld naar een kwetsbare oudere die een stuk zelfredzaamheid terugkrijgt met hulp van een huishoudelijke robot, zou een dergelijke discussie een andere
wending nemen. Zonder een oordeel te vellen over de wenselijkheid van bepaalde digitaliseringsontwikkelingen, maakt het voorbeeld wel duidelijk dat enthousiasme een belangrijk
bouwblok is voor het willen werken aan digitalisering en digivaardigheden.
Het enthousiasmeren en activeren kan onder meer gebeuren door inspirerende digitale innovaties te demonstreren en door medewerkers te laten zien hoe digitalisering hun werk en
leven makkelijker kan maken. Digitalisering zou in dienst moeten staan van de maatschappij; de maatschappij moet niet in dienst staan van digitalisering.

4.2.2 Ontwikkeling kwalitatief onderwijsaanbod
3. Incorporeren digitale vaardigheden in hele onderwijsketen
Om de beroepsbevolking van vandaag en morgen goed geëquipeerd te krijgen met adequate
digitale vaardigheden is het van belang om digivaardigheden een sterke positie te geven in
het onderwijs. Dat houdt niet op in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, maar reikt

ook tot aan het PO en het VO. De snelheid en vanzelfsprekend waarmee digitale vaardigheden zijn doorgedrongen in alle haarvaten van de maatschappij vraagt om een adequate
kennisbasis om hier op voort te bouwen. Ontwikkelingen als het CodePact geven gehoor aan
deze filosofie.
Daarnaast is het belangrijk om de kwalificaties in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs aan te laten sluiten bij de behoefte vanuit de markt. Het belang van digitale
vaardigheden in de werkomgeving neemt toe, en dit moet een vertaling vinden naar de
vooropleidingen.
Naast de opkomst van hybride opleidingen blijkt uit de gesprekken in dit onderzoek dat veel
gesprekspartners de aanwezigheid van digivaardigheden in de curricula nog steeds te summier vinden, en dan met name in de opleidingen die ver weg staan van de ICT. Juist ook
voor deze opleidingen is het cruciaal dat zij over voldoende digivaardigheden beschikken om
hun werk goed uit te voeren. Digivaardigheden zouden in deze opleidingen ingebracht kunnen worden door andere vakken in het curriculum te plaatsen, door digitale onderwijsvormen
te hanteren, of door samen te werken met andere opleidingen en bedrijven.
Een belangrijk advies, specifiek voor de Veiligheid sector is om eerst in kaart te brengen (a)
welke opleidingen raken aan digitale vaardigheden voor de sector, (b) wat de scope van deze
opleidingen is in relatie tot de actuele knelpunten zoals geadresseerd in hoofdstuk 3 en (c)
hoe dit zich verhoudt tot de vraag op de arbeidsmarkt. Een uitdaging hierin is om het ‘thema’
cyber security te combineren en integreren in andere opleidingen.
4. Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is cruciaal voor de ontwikkeling van
digitale vaardigheden. Ten eerste moet het onderwijs weten welke (invulling van) digivaardigheden gevraagd worden, zodat zij deze vaardigheden kunnen ontwikkelen bij hun
studenten. Ten tweede kunnen docenten geprofessionaliseerd worden door deze samenwerking, wat ook een positief effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Ten derde kan het
bedrijfsleven op haar beurt ook weer bijleren van het onderwijs, en wordt geprofiteerd van
opgeleide studenten. Op deze manier biedt de samenwerking een kruisbestuiving.
Belangrijk hierbij is dat deze samenwerking dynamisch is, waardoor het aanbod (onderwijscurricula) in lijn blijft met de vraag (vraag vanuit markt). Deze verbondenheid tussen het
onderwijs en het bedrijfsleven moet dus als het ware op een duurzame manier geborgd
worden. Belangrijk voor de toekomst is dat dergelijke samenwerkingsverbanden een structureel karakter krijgen, waardoor afstemming en samenwerking tussen onderwijs en
arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk blijven.
Binnen de Veiligheid gebeurt dit al in de eerder gememoreerde Centres of Expertise en centra
voor Innovatief vakmanschap, maar ook kan gedacht worden aan een uitwisseling van professionals tussen bedrijfsleven en publieke sector (bijvoorbeeld als opleiders).

4.2.3 Kaderstelling werknemers
5. Digivaardigheden in het HR-beleid
In de discussies rondom digitale vaardigheden is een veelal over het hoofd geziene speler
de HR-afdeling binnen een organisatie. De HR-afdeling gaat over zaken zoals het aannamebeleid, functieprofielen en benodigde bijscholing. Deze taken staan centraal bij het op peil
krijgen en houden van de digivaardigheden van het personeelsbestand.
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De HR-afdeling kan eisen stellen aan nieuwe werknemers, en kan hierbij dus ook eisen stellen op het gebied van digitale vaardigheden. Hiermee creëert zij incentive voor sollicitanten
om zich te ontwikkelen op dit gebied.
Daarnaast kan de HR-afdeling functieprofielen opstellen, en haar bestaande personeel toetsen aan deze functieprofielen. Wanneer personen hier niet meer in passen, kan gekeken
worden of zij bijgeschoold kunnen worden. Indien een persoon echt niet meer past binnen
de organisatie kan zelfs de (vervelende) constatering gemaakt worden dat het bedrijf en de
medewerker afscheid van elkaar moeten nemen. Van een aantal van onze gesprekspartners
hoorden we dat deze maatregelen in algemene zin niet geschuwd moeten worden. Hoewel
dit voor de medewerker en werkgever in kwestie vervelend kan zijn, is het in balans houden
van gewenste profielen en het personeelsbestand wel een effectieve manier om de vraag
vanuit de markt/samenleving in lijn te houden met het aanbod van de organisatie. Zodra
meerdere organisaties digitale vaardigheden op deze manier incorporeren in het HR-beleid
zal ook op grotere schaal incentive ontstaan om digitale vaardigheden verder te ontwikkelen.
Wel is het belangrijk dat het management en de HR-afdeling het algemeen beleid en het HRbeleid op elkaar afstemmen. Om digivaardigheden in de HR-sferen een positie te geven is
het dus belangrijk dat er ook draagvlak is bij het algemeen management (zie ook oplossingsrichting 11).
6. Formele eisen aan digivaardigheden
Een relatief rigoureuze oplossingsrichting is het stellen van formele eisen aan digivaardigheden. Dit kan zich onder andere manifesteren in wetgeving, accreditatie en inkoop.
Zo moeten veel zorgprofessionals accreditatiepunten behalen om hun beroep te kunnen uitoefenen. Dit kunnen (deels) verplichte componenten bevatten, maar bevat ook veel vrijheid.
Een oplossingsrichting om digivaardigheden te borgen is door een (klein) aandeel van de
benodigde accreditatiepunten verplicht te moeten behalen op het gebied van ICT en digitalisering.
Op het gebied van inkoop kunnen partijen als zorgverzekeraars eisen stellen aan de plaatsen
waar ze (zorg) inkopen. Zo zou een zorgverlener gevraagd kunnen worden om bepaalde
digitale processen op orde te hebben (van het maken van online afspraken tot aan het inzetten van wearables als meetinstrument).

4.2.4 Bijscholing op de arbeidsmarkt
7. Faciliteren Leven Lang Leren
Na het afronden van een opleiding is een student in het ideale geval goed toegerust om de
arbeidsmarkt te betreden. Maar ook dan zal deze persoon gedurende zijn loopbaan bij moeten leren om zich aan te blijven passen aan diverse maatschappelijke, economische en
technologische ontwikkelingen. Het is daarmee belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen, ofwel een ‘leven lang leren’.
Om een leven lang te kunnen leren moet deze ruimte ook geboden worden aan werknemers.
Het gaat dan enerzijds om het beschikbaar stellen van tijd en geld, maar ook om het toegang
hebben tot passende (uitwerkingen van) leervormen. Veel gebruikte leervormen zijn private
cursussen, (deeltijd)opleidingen in het regulier onderwijs, congressen en workshops.

8. Delen van kennis en ervaringen tussen organisaties en afdelingen
Bijscholing kan ook plaatsvinden door kennis en ervaringen te delen tussen organisaties en
tussen afdelingen. Zo kunnen ‘best practices’ gedeeld worden om te zien hoe zaken georganiseerd kunnen worden, maar kunnen juist ook voorbeelden gedeeld worden waarbij het
eindresultaat niet succes is. Deze laatste categorie kan erg waardevol zijn, maar het vraagt
wel een persoon of organisatie om zich kwetsbaar op te stellen.
Het delen van kennis en ervaringen is echter niet altijd even makkelijk binnen de bestaande
structuren. Zo zijn er niet altijd platforms om zaken te delen en wordt er niet altijd ruimte
(tijd en geld) geboden om aan de slag te gaan met kennisoverdracht.
Daarnaast is het belangrijk dat het delen van kennis en ervaringen op alle niveaus en plekken
gebeurt. Het gaat dus niet alleen om leidinggevenden of ICT’ers, maar nadrukkelijk om alle
typen professionals.
9. Borging diversiteit in teams
Een andersoortige oplossingsrichting die we hebben opgehaald, zit in het borgen van de
diversiteit in een team. De filosofie is dat niet iedereen (goede) digitale vaardigheden hoeft
te bezitten, zolang deze vaardigheden maar aanwezig zijn bij één of enkele leden van het
team. Zo kan iedereen zich focussen op zijn/haar sterktes, en kan de vertaling naar de
digitale praktijk toch gemaakt worden.
Een groot bijkomend voordeel van een dergelijk multidisciplinair team is dat men bewust en
onbewust van elkaar leert. Dit zorgt voor een nivellering van kennis- en vaardighedenniveaus, waardoor crossovers sneller gemaakt kunnen worden en synergie in het verschiet
ligt. Een voorbeeld van multidisciplinair werken (binnen een ICT-context) is SCRUM/Agile
werken.
In de praktijk lijken veel organisaties echter nog functioneel ingericht te zijn; er is een afdeling ICT, een afdeling financiën, een afdeling sales etc. Dit beperkt multidisciplinaire
kennisdeling en het aanleren van digivaardigheden door het samenwerken met collega’s met
meer digivaardigheden.
10. Stimuleren mobiliteit
In verschillende organisaties werken mensen anders, gebruiken zij andere technologie en
applicaties en bezitten zij andere kennis en vaardigheden. Een voordeel van langer op een
plek blijven werken is dat de persoon een hoge mate van specialisatie krijgt. Een risico is
echter dat de persoon relatief weinig bijleert, in mindere mate op de hoogte is van (bredere)
ontwikkelingen, en daarmee aan flexibiliteit en inzetbaarheid verliest.
Om die reden staat (arbeids)mobiliteit vaak hoog in het vaandel; het faciliteert werknemers
om zich te blijven ontwikkelen. Ook voor ICT’ers is het stimuleren van mobiliteit een veel
gehoord advies. Veel organisaties kennen namelijk een bepaalde ICT-infrastructuur (vaak
ook rijk aan legacy-systemen), waarbij werknemers gespecialiseerd zijn in desbetreffende
systemen, maar daarbuiten weinig vaardig zijn geworden. Bij het afstoten van een dergelijk
ICT-systeem en het migreren naar een nieuw systeem zijn dergelijke werknemers vaak nog
maar beperkt geëquipeerd om deze transitie succesvol te doorstaan.
Het stimuleren van mobiliteit kan verschillende vormen aannemen. Voorbeelden zijn het
(verplicht) overstappen naar een andere afdeling na een bepaalde periode (bijv. drie jaar),
of het faciliteren van tijdelijke mobiliteit in de vorm van exchange-programma’s met andere
organisaties / afdelingen.
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4.2.5 Draagvlak in het management
11. Inbrengen van digivaardigheden in het management
Om de potentie van ICT optimaal te benutten is het voor een organisatie van belang dat het
management deze potentie ziet, en hier strategisch mee om kan gaan. Een reeds beschreven
knelpunt is echter dat veel besturen en management te beperkte digivaardigheden hebben
om hier adequaat mee om te gaan. Vaak is het management wat traditioneler van aard, wat
deels te maken heeft met een hogere gemiddelde leeftijd bij deze leidinggevenden.
Om ICT, digitalisering en digitale vaardigheden toch een geschikte plek te geven in de organisatie en haar strategie is het van belang dat digivaardigheden ook aanwezig zijn in het
management. Dit kan op verschillende manieren bewerkstelligd worden.
Ten eerste kan het management bijgeschoold worden (zie eerdere oplossingsrichtingen). Dit
betekent wel dat het management eerst overtuigd moet worden van het belang van een
dergelijke omscholing.
Een tweede manier om digivaardigheden in het management/bestuur te krijgen is door het
opnemen van één of meerdere personen met een zwaardere achtergrond in de ICT, zoals
een CIO. Op deze manier borgt de samenstelling de aanwezigheid van voldoende digivaardigheden. Het opnemen van een persoon met een dergelijke achtergrond is nog geen
gemeengoed; vaak heerst er een traditioneel regime dat weerstand kent voor ICT. Het wordt
vaak als een kostenpost en ondersteunend systeem gezien, en niet als een bron voor
waarde-creatie.

5 Conclusies en aanbevelingen
In dit onderzoek hebben we gekeken naar de rol van digitale vaardigheden in verschillende
sectoren voor de toekomstige arbeidsmarkt. In het bijzonder zijn we ingegaan op knelpunten
en eventuele oplossingsrichtingen voor het versterken van digitale vaardigheden in deze
sectoren. Het onderzoek bestaat uit een drieluik van rapportages met een substantieel generiek deel met daarin een algemene beschrijving van knelpunten en oplossingsrichtingen
en een verbijzondering naar drie geselecteerde sectoren, waaronder Veiligheid in deze rapportage. Hieronder vatten we de belangrijkste conclusies samen.
[1] Digitalisering transformeert bestaande sectoren en beroepen.
Er is sprake van een aantoonbare verknoping van ICT in de samenleving. Enerzijds manifesteert die verknoping zich door een forse toename van ICT-ers in alle sectoren zoals Zorg,
Onderwijs, Financiële dienstverlening, Energie, etc. Anderzijds is er sprake van een toename
van ICT-intensiteit in de professies van oorspronkelijk niet-ict gerelateerde beroepen, zoals
onderzoekers, financieel analisten, laboranten, adviseurs, journalisten. Bestaande beroepen
transformeren in deze ontwikkeling en er ontstaan in de onderzochte sectoren ook nieuwe
beroepen die een groot beroep doen op digitale vaardigheden.
[2] Voor een belangrijk deel is sprake van een zelfregulerend en organische aanpassing van de arbeidsmarkt aan digitalisering van de samenleving.
Het is goed om in algemene zin op te merken dat de wat negatieve connotatie rondom
knelpunten met betrekking tot digitale vaardigheden in perspectief moet worden gezien van
een arbeidsmarkt en toeleverend onderwijs dat zich min of meer organisch en evolutionair
aanpast aan de veranderende eisen die er worden gesteld. Met andere woorden: De boodschap die uit gesprekken naar voren is gekomen is er bovenal één die aangeeft dat in
redelijke mate sprake is van een zelfregulerend systeem, waarin digitale vaardigheden op
een natuurlijke wijze vervlochten raken met sectoren, simpelweg omdat het kosten bespaart,
de markt of samenleving dit verheft tot nieuwe norm of dat het de kwaliteit van producten
of (maatschappelijke) dienstverlening vergroot.
[3] De snelheid waarmee sectoren transformeren onder invloed van digitalisering
is echter groter dan de snelheid van het aanpassingsvermogen van sectoren hetgeen culmineert in acht reële knelpunten die (de potentie van) digitalisering in de
weg staan.
Ondanks de zelfregulerende aard op de lange termijn van de aanpassing op de arbeidsmarkt
onder invloed van digitalisering, blijkt dat er op korte termijn wel degelijk knelpunten zijn
die (de potentie van) digitalisering in de onderzochte sectoren in de weg staan. Een knelpunt
zien we in brede zin als een belemmering op het niveau van werkenden, ICT’ers of leidinggevende die zorgt dat digitale vaardigheden niet optimaal aangewend of ingezet (kunnen)
worden ten behoeve van de organisatie of sector. De acht knelpunten zijn:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

(on)mogelijkheden voor kennisopbouw digitale vaardigheden.
Lage gepercipieerde toegevoegde waarde van digitalisering.
Ontbreken van benodigde digitale operationele vaardigheden in het werkproces.
Gebrek aan mobiliteit ICT-personeel.
Specifieke tekortberoepen.
Onvoldoende sectorale domeinkennis.
Inzicht strategische inzet ICT ontbreekt.
Inzicht werking ICT in operationele praktijk ontbreekt
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In sommige gevallen betekent dit dus simpelweg dat de potentie van ICT en digitalisering
nog niet wordt gezien, waardoor de noodzaak voor transitie niet wordt gevoeld. In andere
gevallen is simpelweg sprake van tekortberoepen, gebrek aan kennis of een rigide organisatiestructuur die verandering in de weg staat.
[4] Uit de gesprekken is een typologie gekomen met elf op hoofdlijnen uitgewerkte
oplossingsrichtingen. De oplossingsrichtingen kunnen middels generiek beleid
worden opgezet en uitgewerkt, maar een doelmatige aanpak voor sectorspecifieke
knelpunten, vraagt wel de juiste selectie en mix van deze oplossingen.
De oplossingen voor de knelpunten zijn divers en doelmatigheid ervan zal sectorspecifiek
zijn. Niettemin zijn we tot een typologie gekomen met elf oplossingsrichtingen. Deze grijpen
aan op bewustwording en motivatie, het ontwikkelen van een kwalitatief onderwijsaanbod,
kaderstelling werknemers, bijscholing op de arbeidsmarkt en draagvlak in het management.
Deze typologie biedt de knoppen voor de sector om beleid aan op te hangen voor het wegnemen van de knelpunten. Een generieke aanpak wordt voorgestaan; ook omwille van brede
agendering van deze problematiek, maar omdat de knelpunten sectorspecifiek behoorlijk
kunnen verschillen zal in de praktijk door verschillende sectoren selectief worden geshopt
tot de juiste cocktail van interventies is bereikt. Ook moeten de oplossingsrichtingen zelf nog
verder worden geconcretiseerd en uitgewerkt. De elf oplossingsrichtingen zijn:
Bewustwording en motivatie
[1]
Creëren bewustwording
[2]
Enthousiasmeren en activeren
Ontwikkeling kwalitatief onderwijsaanbod
[3]
Incorporeren digivaardigheden in gehele onderwijsketen
[4]
Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
Kaderstelling werknemers
[5]
Digivaardigheden in het HR-beleid
[6]
Formele eisen aan digivaardigheden
Bijscholing op de arbeidsmarkt
[7]
Faciliteren Leven Lang Leren
[8]
Delen van kennis en ervaringen tussen organisaties en afdelingen
[9]
Borging diversiteit in teams
[10]
Stimuleren mobiliteit
Draagvlak in het management
[11]
Inbrengen van digivaardigheden in het management
5) Door de grotere afhankelijkheid van ICT is de digitale kwetsbaarheid van de
samenleving gegroeid, hetgeen zijn gevolgen heeft voor digitale vaardigheden aan
zowel onderwijs als arbeidsmarktzijde. In zowel de knelpuntanalyse, de daaruit
resulterende match tussen kennisaanbod en kennisbehoefte als de regie van dit
proces zijn nog de nodige stappen te maken.
Omdat steeds meer kritische processen in de samenleving in hoge mate afhankelijk zijn
geworden van ICT is de digitale kwetsbaarheid van de samenleving gegroeid. Dat heeft zijn
gevolgen voor de hele samenleving en ontstijgt daarmee het niveau van de Veiligheid Sector.
Eventuele knelpunten manifesteren zich dus niet alleen in deze sector, maar in alle sectoren.
Het belang van cybersecurity en het bestrijden van cybercrime is maatschappijbreed hoger
op de agenda geplaatst, maar de vraag is wie over deze vraag in al zijn facetten de regie
voert. De implicaties zijn namelijk breed:
Het veronderstelt een feitelijke knelpuntenanalyse van digitale vaardigheden in relatie tot
digitale veiligheid in alle sectoren en een daaruit volgende kennislacune die kan worden

opgevuld vanuit opleidingen en/of arbeidsmarkt. Signalen richting opleiders zijn vooralsnog
gefragmenteerd. Er zou op dit gebied wat scherper aan de wind gevaren kunnen worden,
vertrekkende vanuit een grondige informatiepositie.
Het bestrijden van cybercrime zelf, maar ook handhaving en opsporing van conventionele
criminaliteit vergt steeds meer inzet van ICT en digitale vaardigheden. Door slimme inzet
van digitale opsporingsmethodes kunnen netwerken worden opgerold, stromen van goederen en financiële transacties worden herleid en kan specifieker worden gemonitord en
gehandhaafd. Het criminele circuit is niettemin beter gewapend tegen deze technieken en
wordt inventiever om de pakkans te verkleinen. Meegaan in deze digitale ‘wapenwedloop’ is
dus een noodzakelijkheid geworden en vraag niet alleen operationele digitale vaardigheden,
maar appelleert ook aan een andere manier van werken in multidisciplinaire teams en netwerken en continue bijscholing.
Bovenstaande wordt nog versterkt door het feit dat de ‘wedloop’ van het voorop moeten
blijven lopen in technologische ontwikkelingen de nodige adaptatie en continue bijscholing
vraagt in het handhavings- en opsporingsapparaat. Niet alleen het inhoudelijk, maar ook
procesmatig inrichten van een adequate match op vraag en aanbod van digitale vaardigheden in de sector wordt dan ook gezien als grote uitdaging.
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Bijlage 1. Geïnterviewden
In de kick-off van dit onderzoek is in een breed gezelschap gereflecteerd op een selectie van
interviewkandidaten. Deze lijst is gedurende het onderzoek uitgebreid. Hieronder is de lijst
met geinterviewden opgenomen.
Eerste ronde

-

Norbert Derickx
Doekle Terpstra
Ivo Poulissen
Pim Ketelaar
Annemarie Knottnerus
Jan Piet Barthel
John Beuns
Marsha Wagner
John Post
Ed Buddenbaum
Petra de Boer
Hans Ossebaard
Sabina v/d Veen
Johan Krijgsman
Louis Spaninks

CIO-Platform
Aanjager Zorgpact / Techniekpact
Beleidsadviseur Nederland ICT
Doorbraakproject de zorg ontzorgd
Programmaleider Zorgpact
IIP Cyber Security NWO
Onderwijsmanager Politieacacemie
Trekker Human Capital Agenda Energie
TKI Urban Energy
Beleidsadviseur Topsector Energie / EZ
Trekker doorbraakproject ICT en Energie
Universiteit Twente – E-heatlh adviseur
Adviseur innovatie zorgberoep/opleiding
Manager monitoring – NICTIZ
Directeur CA-ICT, Trekker HCA ICT

Tweede ronde
-

Rene Penning de Vries
David de Nood
Manon Fretz
Tobias Paulissen
Lourens Visser
Hyleca Nauta

Boegbeeld ICT
VNO-NCW
UWV
V&J
CIO Dienst Justitiële Inrichtingen
CIO UMC Utrecht

Bijlage 2. Focusgroepdeelnemers
-

René Montenarie
Louis Spaninks
Yasmin Wijering
Ivo Poulissen
Pascal Holman
Jan Piet Barthel
Jorg Janssen
Ben Visscher

ECP
CA-ICT, Trekker HCA ICT
Ministerie Economische Zaken
Nederland ICT
Platform Béta Techniek
NWO
Hbo-i
ROC Amsterdam

-

Norbert Derickx
Heleen Kist
Margreet de Vries
Daniel Tijink
David de Nood
Cor-Jan Jager
Arthur Vankan

CIO-Platform Nederland
ECP
ECP
ECP
VNO-NCW
Dialogic
Dialogic

-

Dialogic innovatie

43

Contact:
Dialogic
Hooghiemstraplein 33-36
3514 AX Utrecht
Tel. +31 (0)30 215 05 80
Fax +31 (0)30 215 05 95
www.dialogic.nl

