
 

 

Handleiding voor De Paskamer van House of Skills 

Via De Paskamer worden werkenden en werkzoekenden op basis van hun skills (vaardigheden) 

gekoppeld aan werkgevers die een vacture op basis van skillsaanbieden. 

 

Zo wordt u als  werkgever in staat gesteld om: 

● op een vernieuwende manier potentiële nieuwe medewerkers te vinden. U geeft in De 

Paskamer aan welke skills nodig zijn voor het werk (vacatures) in uw bedrijf, waarna een 

koppeling plaatsvindt  met de skills die mensen bezitten of willen leren;  

● geschikte kandidaten te vinden met een andere achtergrond, die toch heel goed passen bij 

uw vacature;   

● het werk aan te passen aan de persoon zodat mensen productiever kunnen worden ingezet. 

 

Via De Paskamer worden zachte en harde vaardigheden, mentale en fysieke eigenschappen en 

werkstijlen (skillsets) van een persoon in kaart gebracht. Deze worden vervolgens gekoppeld aan de 

vacatures die worden aangeboden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook deze vacatures zijn in skills 

beschreven zodat er al dan niet een match ontstaat.  

 

 “Net zoals bij het aantrekken van een kledingstuk in een paskamer van een kledingwinkel kan het 

uitproberen van nieuwe mogelijkheden op het gebied van werk leiden tot nieuwe inzichten in wat er 

bij je past”  

 

De Paskamer bestaat uit een tool voor werkenden/werkzoekenden en een tool voor werkgevers:  

 

Werkenden en werkzoekenden   

● Kunnen  een eigen skillsprofiel samenstellen en op basis van deze input wordt bepaald welke 

functies of banen daarbij passen. Zo krijgen zij een breder perspectief op hun skills en 

mogelijkheden, zonder dat de opleiding bepalend is.  

 

Werkgevers   

● Kunnen een functieprofiel samenstellen van vacante functies op basis van skills. Zo krijgen zij 

een breder perspectief op wat nodig is voor het uitoefenen van werk in het bedrijf. 

 

Door het skillsaanbod van kandidaten in De Paskamer en de skillsvraag van werkgevers samen te 

brengen kan een match worden gemaakt.  

 

De Paskamer is bij voorkeur gecombineerd met loopbaangesprekken. Op deze wijze kunnen 

baanmogelijkheden van werkenden en werkzoekenden  worden bekrachtigd door bijvoorbeeld een 

HR-medewerker of loopbaancoach. 



 

 

Doorontwikkeling in 2020  

De Paskamer wordt de komende periode in  vereenvoudigd en in de praktijk getest bij het Floriade 

Werkbedrijf, Amsterdam Werkt en IJmond Werkt, zodat ook mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt zelfstandig een profiel kunnen aanmaken in De Paskamer.  

 

Werkgevers of brancheorganisaties, te beginnen in de zorg, techniek en bouw, zijn geworven om 

voor een aantal tekortberoepen functieprofielen in De Paskamer aan te maken zodat 

werkzoekenden daarop gericht gematcht kunnen worden. Klantmanagers van gemeenten en 

adviseurs van UWV worden getraind om werkzoekenden te ondersteunen in het aanmaken van een 

skillsprofiel in De Paskamer, zodat de perspectieven op terugkeer naar werk worden verbeterd.  

Procesbeschrijving 

Inloggen 

Viia: paskamer.houseofskillsregioamsterdam.nl/ als: 

1. Werkende en werkzoekende;  

2. of 

3. Werkgever 

Werkende/werkzoekende 

Er wordt een persoonlijk skillsprofiel op basis van de volgende 4 onderdelen gemaakt:  

1. Vaardigheden  

2. Mentale eigenschappen  

3. Fysieke eigenschappen  

4. Werkstijl  

 

Alle onderdelen moetendoor middel van het slepen van de verschillende blokjes (in de blokjes staan 

de vaardigheden, eigenschappen of werkstijlen benoemd) van boven naar beneden in:  

1. Best in ***** 

2. Goed in ****  

3. Redelijk goed in ***  

4. Minder goed in **  

5. Minst goed in *  



 

 

 
 

 

Zodra alle 4 onderdelen zijn ingevuld wordt profiel gekoppeld met:  

A: Beroepsprofielen (standaard indeling van beroepen op de Nederlandse arbeidsmarkt)  

B: Functieprofielen (profielen die op basis van beroepsprofielen door werkgevers zijn ingevoerd en 

aangepast in functienaam en eigen indeling)  

 

De best passende profielen staan bovenaan. De werkende/werkzoekende  kan een selectie maken 

van profielen op basis van:  

● Sector  

● Beroep of functie 

● Op welke onderdelen er een match is(alle, goed, redelijk of geen)  

 

De werkende/werkzoekdende ziet hoe het skills-profiel overeenkomt met een bepaald beroep of 

functie Wordt. Het kan “skills-match profiel” kan worden gedownload in PDF om bijvoorbeeld te 

bespreken met een loopbaancoach of mee te sturen bij eenn sollicitatie 

 



 

 

 
 

 

Skills-rapport 

De Paskamer geeft de deelnemer ook persoonlijk skills-rapport. Wat je beste skills op basis van het 

skillsassessment in kaart brengt.  

 



 

 

 

 

 Functie-profiel samenstellen 

De werkgever kan een skillsbased functieprofiel opstellen. In De Paskamer is op dit moment een lijst 

van standaard beroepen (beroepsprofiel) opgenomen. Werkgever kiest een beroepsprofiel dat het 

beste bij de desbetreffende functie ligt. Bij titel voert werkgever de gewenste functienaam in en 

vervolgens alle andere openstaande velden. 

 



 

 

 
 

Het skillsbased functieprofiel wordt op basis van de volgende 4 onderdelen samengesteld:  

1. Vaardigheden  

2. Mentale eigenschappen 

3. Fysieke eigenschappen  

4. Werkstijl  

 

 
 

Vervolgens moeten geselecteerde skills geprioriteert worden.  

 



 

 

 
 

Vervolgens t de worden de(anonieme) matches getoond. 

 

 
 

 

Door op deicoontjes van de poppetjes te klikken wordt een een lijst met matches (beste matches 

komen bovenaan)zichtbaar. Via de button “Stuur bericht aan kandidaat” kan contact worden 

opgenomen met de desbetreffende deelnemer. De gegevens van kandidaten wordt niet beschikbaar 

gesteld aan een bedrijf of derden. Als een functieprofiel/vacature macht moet de deelnemer zelf 

actie ondernemen om contact te leggen met het bedrijf.  



 

 

Begeleiding  

Het wordt sterk aangeraden om werkende/werkzoekende door een jobcoach, klantmanager of 

adviseur te begeleiden door de De Paskamer. De uitkomsten uit De Paskamer zijn een goed 

uitgangspunt voor begeleider en deelnemer om over de uitkomsten en  loopbaanperspectieven 

verder te praten en afspraken te maken. 

 

 


