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Summary 

Several studies have shown that employers highly value generic competences of 
graduates, such as problem solving and communication skills. However, the impor-
tance of specific versus generic competences varies by sector and type of occupa-
tion. So far, previous public health research has not focused on the empirical 
analysis of the value of different types of initial competences when entering the 
public health labour market. The studies presented in this thesis attempts to fill 
this research gap. 

Chapter 1 describes the background of the thesis, followed by the formulation of 
the research questions. Substantial changes in the demand of competences may 
lead to a mismatch if the supply of competences does not transform or change at 
a different pace. 
Initial education is regarded as the major supplier of academic and cognitive com-
petences. However, learning does not stop when leaving initial education. Work-
based learning is important for the acquisition of knowledge that is difficult to 
codify. Both the opportunity to practice these competences as well effective 
feedback is essential for professional development. A danger of not being able to 
utilise acquired competences is that it might lead to human capital depreciation. 
Also economic developments outside the worker may lead to depreciation due to 
a changing job content and out-of-date knowledge. Factors within the worker 
itself or in the demand for competences affect human capital acquisition, mainte-
nance and depreciation. A gap between the demand and supply of competences 
may effect labour market outcomes thoughout the career. 
Previous research has mainly focused on the effect of education-job mismatches 
on labour market outcomes. However, results are not always consistent and one of 
the reasons is the difference in operationalization of the concept of mismatch. 
Most studies have measured mismatch by educational attainment assuming skill 
mismatch and educational mismatch to be closely related. Recently, it is argued 
that workers with the same type and level of education still can have different 
skills, while workers with different levels of education may have similar skill en-
dowments if the lack of formal education is compensated through training and 
experience. Furthermore, the effect of a mismatch on labour market outcomes 
may vary when making a distinction between generic and specific skills (or compe-
tences). The studies presented in this thesis aim to provide more insight into the 
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labour market value of different types of competences acquired in public health 
education and its measurement. 
In chapter 2, we start with a comparative distribution of key competences among 
public health employers in Poland, the United Kingdom and the Netherlands. The 
aim is to contribute not only to role of generic and field-specific competences in 
the rapidly changing public health field, but also whether their importance differs 
for employers across countries. We specifically focus on entry-level master of 
public health graduates to examine the match between education and job re-
quirements in the public health field. This study concludes that while public 
health specific competence provide a useful starting point for entry-level public 
health professionals, employer's value generic competences most, such as com-
munication and teamwork. However, it also shows that the rating of the impor-
tance of key competences needs to be interpreted within its national and cultural 
context. This is, among others, reflected in the operationalisation of public health 
and the rate of diffusion of the new (multidisciplinary) public health. 
In chapter 3, we present an alternative method to explicit questions to measure 
the relative importance of key competences: choice-based conjoint analysis. We 
apply both methods to gather comprehensive information and to test their con-
vergent validity. The results of this experimental design confirm the findings of 
the explicit questions that generic competences are valued (relatively) higher 
than specific competences for entry-level public health professionals. Based on 
the taxonomy of Bloom (1956), we interpreted our findings as follows. Theoretical 
knowledge of public health is a necessary condition for the development of higher 
cognitive skills that provide the ability to deal with new problems and enable one 
to learn new competences. In a rapidly changing environment like public health, 
employers in public health organizations prefer candidates who not only have 
theoretical knowledge of public health but even more importantly who can apply 
knowledge, who can solve problems and are creative. 
In chapter 4, we turn to the human capital supply side and investigate the deter-
minants of human capital depreciation and accumulation among master graduates 
from novice to expert. After ten years of graduation, graduates perceive, on aver-
age, a depreciation rate of skills acquired in tertiary education of 35%. This sug-
gested that the 'half-life' of education is about sixteen years. Furthermore, our 
findings confirm Mincer's hypothesis that factors implying human capital deprecia-
tion leads to lower wage growth. However, these determinants, overeducation 
and months of unemployment in the period 5-10 years after graduation, refer to a 
specific type of depreciation that is caused by insufficient use of skills: skill atro-
phy. We do not find evidence that other types of depreciation, such as job-
specific skill obsolescence, affect wage growth in this study. Furthermore, the 
effect of human capital on wage growth is similar across type of study. 
In chapter 5, we address the implications of a mismatch between human capital 
demand and supply. We examine and compare the effect of skill mismatch and 
educational mismatch on job satisfaction. Another issue we have investigated is 
whether possible mismatches of three types of skills would lead to less or more 
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job satisfaction: higher cognitive, discipline-specific and interpersonal skills. Be-
ing underskilled in higher cognitive skills appears to have a positive effect on job 
satisfaction, while perceiving less discipline-specific skills than required results in 
lower job satisfaction. Overall skill utilization has a strong positive effect on job 
satisfaction. Skill mismatch is a much better predictor for job satisfaction than 
educational mismatch. The results are similar for different types of study ranging 
from a broad to a narrow occupational scope. 
The last chapter of the thesis, chapter 6, outlines the general conclusions and 
implications of the study. The chapter discusses the consequences of the chosen 
conceptualisation and methodology, followed by recommendations for future 
research. 
With regard to the content, we draw the following conclusions. First, public 
health employers value generic competences, such as communication and team-
working skills, as highly important across Poland, the UK, and the Netherlands. 
Choice-based conjoint analysis confirms that generic competences are relatively 
more important than public health specific competences. Another important con-
clusion of our study is that giving young employees the possibility to use their 
skills in their job contributes to both monetary and non-monetary labour market 
outcomes, such as wage growth and job satisfaction. This is similar across studies 
with a broad and specific occupational scope. Finally, we find that public health 
employers value generic competences highest while graduates regard (discipline) 
specific competences as most important. 
This study adds to the methodology of measuring competences in three ways. 
First, we propose choice-based conjoint analysis as a method to measure the rela-
tive importance of (changing) skill requirements. Second, we argue that internal 
human capital depreciation that is caused by a Lack or insufficient use of skills 
(referred to as skill atrophy), results in lower wage growth. External depreciation, 
that is when knowledge itself becomes obsolete (referred to as job-specific skill 
obsolescence) is not detected when using wage growth as a proxy. Third, we add 
to the methodological discourse on the relation between skill and educational 
mismatch by concluding that educational mismatch and skillmismatch are differ-
ent concepts and should be measured separately. Furthermore, we conclude that 
measuring possible mismatches in different type of skills provides additional in-
formation to the use of an overall measure of skill mismatch, 
in this study, we have made three groups of types competences and placed them 
in an opposite position. These are higher cognitive (academic), interpersonal and 
discipline-specific competences. This way, we were able to assess the effect of a 
(self-assessed) mismatch for specific types of competences on labour market out-
comes. This conceptualisation of competences could not provide us insight in the 
question to what extent they are complements or substitutes. We have investi-
gated the effect of mismatch among graduates entering the labour market that 
showed us that mismatches have important implications on the short-term. We 
were not able to assses the effect of a mismatch for both the society and the 
individual on the long term. We leave these topics for future research. 
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Samenvatting 
ï 

i 

Onderzoek naar competenties laat zien dat werkgevers generieke competenties, 
zoals probleem oplossend vermogen en communicatieve vaardigheden, erg belang-
rijk vinden. Echter de belangrijkheid van specifieke of generieke competenties 
varieert per sector en type baan. Tot nu toe is er niet veel empirisch onderzoek 
geweest naar de waarde van verschillende soorten competenties van academische 
afgestudeerden voor het specifieke werkterrein van de gezondheidszorg. Dit 
proefschrift probeert aan deze onderzoeksvraag een bijdrage te leveren. 

Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond van het onderzoek en de totstandkoming 
van de onderzoeksvragen. Een discrepantie tussen de vraag en het aanbod van 
competenties kan tot een niet goede aansluiting tussen opleiding en beroep lei-
den. 
Initieel onderwijs wordt als de primaire leverancier van academische en cognitie-
ve competenties beschouwd. Echter, leren stopt niet wanneer men het initiële 
onderwijs verlaat. Werkgerelateerd leren is met name belangrijk voor de acquisi-
tie van kennis dat moeilijk in een tekstboek te beschrijven is. Zowel de mogelijk-
heid om deze competenties in de praktijk toe te passen als effectieve feedback is 
essentieel voor de professionele ontwikkeling. Een gevaar van het niet kunnen 
gebruiken van de eigen competenties is dat het tot kennisveroudering kan leiden. 
Ook economische ontwikkelingen buiten de werker zelf kan tot kennisveroudering 
leiden door een veranderende baaninhoud en achterhaalde kennis. Factoren in de 
werker zelf of in de vraag naar competenties beïnvloeden het aanleren, het on-
derhouden en de veroudering van competenties. Een mismatch tussen de vraag en 
het aanbod naar competenties kan gevolgen hebben voor de latere arbeidsmarkt-
loopbaan. 
Eerder onderzoek heeft zich vooral gericht op de gevolgen van een niet goede 
aansluiting tussen opleiding en baan. Echter, de resultaten waren niet altijd con-
sistent en een van de redenen hiervoor zijn de verschillende operationalisaties 
van de aansluiting tussen opleiding en baan. Een ander punt is dat de aansluiting 
tussen competenties en de baan inherent is bevonden aan de aansluiting tussen 
opleiding en de baan en via het laatste begrip werd gemeten. Recentelijk onder-
zoek heeft aangetoond dat werkers met dezelfde opleiding verschillende compe-
tenties kunnen hebben, terwijl werkers met een ander opleidingsniveau dezelfde 
competenties verwerven als het tekort aan initieel onderwijs wordt gecompen-
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seerd door training en ervaring. Verder is het onduidelijk of het effect van een 
niet goede aansluiting tussen opleiding en baan varieert voor generieke en speci-
fieke competenties. Dit proefschrift beoogt inzicht te geven in de arbeidsmarkt-
waarde van verschillende soorten competenties op het gebied van gezondheidswe-
tenschappen alsook in het belang van valide meetinstrumenten. 
Hoofdstuk 2 beschrijft een vergelijkend onderzoek naar de belangrijkheid van 
competenties onder werkgevers in de volksgezondheid in Polen, Groot-Brittannië 
en Nederland. Het doel van deze studie is om niet alleen bij te dragen aan de 
discussie over het belang van generieke en specifieke competenties in het snel 
veranderende werkgebied van de volksgezondheid, maar ook of er internationale 
verschillen zijn. We hebben ons specifiek gericht op pas afgestudeerde master 
studenten om de aansluiting tussen onderwijs en baanvereisten in de arbeidsmarkt 
te kunnen bestuderen. Deze studie concludeert dat, terwijl specifieke competen-
ties op het gebied van gezondheidswetenschappen een uitgangspunt lijkt te zijn, 
waarderen werkgevers generieke competenties, zoals communicatieve en samen-
werkingsvaardigheden, het meeste. Echter, deze studie laat ook zien dat het be-
oordelen van de belangrijkheid van competenties niet los van de nationale en 
culturele context kan worden gezien. Dit is, onder andere, weergegeven in de 
operationalisatie van volksgezondheid in een land en in de mate waarin het (mul-
tidisciplinaire) paradigma 'the new public health' is geïmplementeerd. 
In hoofdstuk 3 introduceren we een alternatieve methode dan de veelgebruikte 
meerkeuzevragen geïntroduceerd om de relatieve belangrijkheid van competen-
ties te meten: choice-based conjoint analysis. We hebben beide methodes toege-
past om zo volledig mogelijke informatie te verzamelen en om de convergente 
validiteit te kunnen toetsen. Het resultaat van dit experimentele design komt 
overeen met de resultaten van de meerkeuzevragen, namelijk dat generieke com-
petenties relatief hoger gewaardeerd worden dan specifieke competenties voor 
pas afgestudeerde gezondheidswetenschappers. Deze resultaten hebben we met 
behulp van de taxonomie van Bloom (1956) op de volgende manier geïnterpre-
teerd. Theoretische kennis van volksgezondheid is een noodzakelijke voorwaarde 
voor de ontwikkeling van cognitieve (academische) vaardigheden dat dan weer 
zorgt voor het op kunnen lossen van nieuwe problemen en voor het leren van 
nieuwe competenties. Voor een snel veranderende omgeving als de volksgezond-
heid, lijkt het dat werkgevers de voorkeur hebben voor kandidaten die niet alleen 
theoretische kennis hebben van gezondheidswetenschappen, maar vooral kennis 
kunnen toepassen, problemen kunnen oplossen en die creatief zijn. 
In hoofdstuk 4 richten we ons op de aanbodkant van competenties. We kijken naar 
de determinanten die kennisveroudering bevorderen of tegengaan in relatie tot 
loongroei. Het blijkt dat afgestudeerden, tien jaar na afstuderen, gemiddeld een 
veroudering van 35% ervaren van de specifieke kennis en vaardigheden geleerd 
tijdens de universiteit. Dit suggereert dat de halfwaarde tijd van onderwijs onge-
veer 16 jaar is. Verder bevestigen we Mincer's hypothesis dat de factoren die 
leiden tot kennisveroudering tot minder loongroei leiden. Echter, deze factoren, 
overscholing en het aantal maanden werkloos 5 tot 10 jaar na afstuderen, verwij-
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zen naar een specifiek type van veroudering dat wordt veroorzaakt door het on-
voldoende gebruiken van competenties, namelijk kennisatrofie. We vinden geen 
bewijs dat andere types van kennis veroudering, zoals baanspecifieke kennis ver-
oudering, leidt tot minder loongroei, Verder blijkt dat het effect van kennisverou-
dering op Loongroei niet verschilt tussen de verschillende type opleidingen. 
In hoofdstuk 5 onderzoeken we de gevolgen van een mismatch tussen vraag en 
aanbod van menselijk kapitaal. We kijken en vergelijken het effect van een niet 
goede aansluiting tussen competenties en baan en opleiding en baan. Verder kij-
ken we naar de vraag of een mogelijke mismatch in specifieke competenties tot 
meer of minder baantevredenheid leidt. Deze zijn cognitieve (academische) vaar-
digheden; interpersoonlijke vaardigheden en vakkennis. Pas afgestudeerden met 
minder academische vaardigheden dan nodig in de baan lijken meer tevreden te 
zijn, terwijl minder vakkennis dan vereist leidt tot een lagere baantevredenheid. 
Een algemeen gevoel van het gebruiken van eigen competenties heeft een sterk 
positief effect op baantevredenheid. Competentie-baan mismatch lijkt een veel 
betere voorspeller van baantevredenheid te zijn dan opleiding-baan mismatch. 
Deze resultaten zijn gelijk voor zowel arbeidsmarkt brede als specifiek georiën-
teerde type opleidingen. 
Het laatste hoofdstuk van dit proefschrift, hoofdstuk 6, beschrijft de algemene 
conclusies en implicaties van de studie. Het hoofdstuk bespreekt de consequenties 
van de gekozen conceptualisatie en methodologie, gevolgd door aanbevelingen 
voor volgend onderzoek. Met betrekking tot het inhoudelijke deel kunnen we de 
volgende conclusies trekken. Werkgevers in de gezondheidszorg in Polen, Groot-
Brittannië en Nederland waarderen generieke competenties, zoals communicatie-
ve en samenwerkingsvaardigheden, het meest. Het toepassen van choice-based 
conjoint analysis laat dezelfde resultaten zien, namelijk dat generieke competen-
ties relatief meer belangrijk zijn dan specifieke competenties op het gebied van 
de gezondheidszorg. Een andere belangrijke conclusie is dat het kunnen gebruiken 
van eigen competenties positief is gerelateerd aan arbeidsmarktsucces, zoals 
loongroei en arbeidsmarkttevredenheid. Dit geldt zowel voor professionele (ge-
neeskunde), veldspecifieke (gezondheidswetenschappen), als disciplinespecifieke 
(economie) studies, oftewel studies met een breed of specifiek loopbaanperspec-
tief. Ten slotte vinden we dat werkgevers generieke vaardigheden het meest be-
langrijk vinden terwijl pasafgestudeerde gezondheidswetenschappers groot belang 
hechten aan vakkennis. 
Dit proefschrift draagt op verschillende manieren bij aan de wetenschappelijke 
discussie over het meten van competenties. Ten eerste, stellen we choice-based 
conjoint analysis voor als een valide methode om de relatieve belangrijkheid van 
(veranderende) competentie-eisen te meten. Ten tweede, vinden we dat deter-
minanten van kennisveroudering die leiden tot het niet of onvoldoende gebruiken 
van competenties (ook wel kennisatrofie genoemd) leiden tot een lagere loon-
groei. We beargumenteren dat baanspecifieke kennisveroudering niet wordt gede-
tecteerd als loongroei als proxy wordt gebruikt. Verder concluderen we dat de 
aansluiting tussen opleiding-baan en tussen competenties-baan verschillende con-
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cepten zijn en apart gemeten moeten worden. Tenslotte vinden we dat het meten 
van het effect van een niet goede aansluiting van verschillende soorten behaalde 
competenties en de eisen van de baan aanvullende informatie geeft naast een 
algemene maat van competentiegebruik. 
In deze studie, hebben we drie groepen competenties gemaakt en deze tegenover 
elkaar gezet. Deze zijn academische cognitieve vaardigheden; interpersoonlijke 
vaardigheden en vakkennis. Op deze manier kunnen we het effect van een mis-
match voor deze specifieke competenties in relatie tot arbeidsmarkt uitkomsten 
schatten. Deze conceptualisering van competenties geeft ons echter geen inzicht 
in de mate waarin competenties aanvullend of vervangend zijn. Deze studie heeft 
laten zien dan een mismatch op korte termijn belangrijke consequenties kan heb-
ben voor arbeidsmarktuitkomsten. We weten echter niet wat de gevolgen voor de 
maatschappij en individu op de lange termijn inhoudt. Dit zal toekomstig onder-
zoek moeten uitwijzen. 

118 


