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Dit document vormt de basishandleiding voor sectorale opleidings- en vormingsfondsen om focusstudies uit te voeren naar toekomstige competentie
noden. De handleiding is bedoeld om bijgewerkt te worden op basis van jouw ervaringen. Ze kwam tot stand binnen het ESF-project ‘Vlaams
Arbeidsmarktonderzoek voor de Toekomst’ (VLAMT). Dat project ging op zoek naar een systematische benadering om toekomstige arbeidsmarkt
behoeften en competentienoden aan het licht te brengen. VLAMT is een Europees project, vormgegeven op basis van een breed samenwerkingsverband (SERV, SYNTRA Vlaanderen, VDAB, en de Departementen ‘Onderwijs en Vorming’ en ‘Werk en Sociale Economie’ van de Vlaamse Overheid).
Het project is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.
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Inleiding
Onze samenleving verandert in sneltempo. Ondernemingen en organisaties passen voortdurend hun strategieën
aan. Zo wijzigen ook de competenties die ze van hun werknemers verwachten.
Een wijzigende vraag op de arbeidsmarkt stelt werknemers/werkzoekenden en werkgevers voor een gemeenschappelijke uitdaging. Ondernemingen moeten de juiste competenties kunnen ontwikkelen en aantrekken om productiviteit, competitiviteit en innovatievermogen aan te scherpen. Het is cruciaal dat werknemers en werkzoekenden
de juiste keuzes maken in verband met hun eigen loopbaan en competentieontwikkeling, zodat ze hun kansen op
de arbeidsmarkt kunnen verruimen.
Die uitdaging valt niet te onderschatten. Het is noodzakelijk om de krachten te bundelen om zo toekomstgerichte
competenties te verwerven en te ontwikkelen. Dat is alleen mogelijk vanuit een gemeenschappelijke visie op de
toekomstige competenties. Daarom is er nood aan toekomstverkenningen met een focus op competentienoden.
Hoewel je de toekomst nooit exact kan voorspellen, moet je de best mogelijke informatie over de toekomstige arbeidsmarkt verkrijgen en benutten. In het Werk- en Investeringsplan 2010 (WIP) nam de overheid het engagement op
om een platform voor Vlaams Arbeidsmarktonderzoek voor de Toekomst (VLAMT) te ontwikkelen. Dat engagement
kreeg gestalte via een gelijknamig ESF-project (type 2, transnationaliteit). In het ESF-project VLAMT werd naar een
systeem gezocht om de toekomstige Vlaamse arbeidsmarkt in kaart te brengen.

Systeem

voor voorspellend arbeidsmarktonderzoek in VLAMT

Het concept dat de partners in het ESF-project VLAMT hebben uitgewerkt, bestaat uit twee bouwstenen met elk
diverse facetten. De ene bouwsteen is een continue dataverzameling over beroepen en competenties, de andere een
ad-hocuitvoering van diepteonderzoek naar toekomstige competentienoden.
De Vlaamse overheid wil enerzijds op basis van kwantitatieve analyses een beter zicht krijgen op de toekomstige
aanwervingsbehoeften. Zo zal het Steunpunt WSE in het najaar van 2012 de vervangingsvraag 55+ berekenen per
sector. Competent en de op Competent gebaseerde matching maken een continue dataverzameling tot op het niveau
van de competenties mogelijk.
Sectorale focusstudies naar toekomstige competentienoden anderzijds vormen de pragmatische aanpak. Zo’n focusstudie leidt tot nieuwe inzichten op basis van een bevraging naar toekomstige bedrijfsnoden. Daarnaast is het
ook de bedoeling dat de resultaten uit de andere bouwsteen (continue dataverzameling) mee worden opgenomen
in de focusstudies. Zo kunnen de belanghebbenden zich een holistisch beeld vormen van de uitdagingen inzake
arbeidsmarktbehoeften en competentienoden voor de sector.

Continue dataverzameling en -analyse

Sectorale focusstudies naar
toekomstige competentienoden

• Kwantitatieve analyse van evoluties op
de arbeidsmarkt: berekening
vervangingsvraag 55+ (Stpt. WSE)
• Competent (SERV) en de op Competent
gebaseerde matching (VDAB)

• Vooronderzoek naar trends voor de
sector in Vlaanderen, Europa en de
wereldeconomie
• Analyse van toekomstige competentieen opleidinsnoden
• Besluitvorming / Communicatie
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Voor de uitvoering van die sectorale focusstudies naar toekomstige competentienoden, ziet de overheid een rol
weggelegd voor de sectorale opleidings- en vormingsfondsen. Zij zullen de resultaten van een focusstudie in de
eerste plaats kunnen gebruiken om hun strategie te bepalen, om hun rol als expertisecentrum te versterken, om
het eigen aanbod aan opleidingen bij te sturen, enzovoort. Vanuit hun contacten met ondernemingen zijn sectorale
opleidings- en vormingsfondsen bovendien goed geplaatst om de focusstudies met succes uit te voeren.
Naast de continue dataverzameling en -analyse wil de Vlaamse overheid de sectorale opleidings- en vormingsfondsen ondersteunen bij de uitvoering van focusstudies naar toekomstige competentienoden. Dat doet ze enerzijds op
basis van een eenmalige ESF-oproep en anderzijds door het ter beschikking stellen van deze handleiding.
Deze handleiding wil begeleiding bieden bij de te maken keuzes. Het is niet de bedoeling om met de handleiding
een strak keurslijf te bieden, waarbinnen sectoren voorspellend onderzoek uitvoeren. De handleiding wil eerder
opties aanreiken. Het is de bedoeling dat de handleiding achteraf herwerkt wordt op basis van de ervaringen die
sectorale opleidings- en vormingsfondsen opdoen in het kader van de eenmalige ESF-oproep rond VLAMT.
De basishandleiding is gebaseerd op de ervaringen uit de pilootfase van het ESF-project VLAMT. Daarin werkte
Marleen Limbourg Advisie1 een methode uit voor diepteonderzoek naar toekomstige competentienoden en paste die
toe op de voedingsnijverheid. Verder kwam de inspiratie uit het onderzoek dat Idea Consult2 als aanloop naar het
VLAMT-project uitvoerde in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma, en uit het onderzoek dat Tempera3
deed naar de toekomstige competenties in de textielsector.

Een sectorale focusstudie in acht stappen
Een focusstudie naar toekomstige competentienoden verloopt volgens een aantal fasen, met een logische volgorde.
Die fasen zijn:
1) Vooronderzoek naar de voornaamste trends en ontwikkelingen in de sector.
2) Analyse van toekomstige competentie- en opleidingsnoden op basis van bedrijfsbezoeken.
3) Besluitvorming (actieplan, rapportering, disseminatie).
De uitvoering van een focusstudie beoogt een vorm van diepteonderzoek. Ze wil een bewuste selectie van ondernemingen op een gestructureerde manier bevragen over de uitdagingen voor de toekomst en de competentienoden
die daarmee gepaard gaan.
De methode is kwalitatief. Er wordt naar nieuwe inzichten gezocht op basis van bestaande literatuur, verkennende
workshops en bedrijfsbezoeken. De voornaamste resultaten uit de kwantitatieve analyses worden wel meegenomen
in functie van een holistische kijk.
De focusstudies zorgen niet alleen voor nieuwe inzichten, maar ze creëren ook een interactief proces. De samenstelling van een sectorspecifieke expertisecel streeft naar gezamenlijke visievorming en een gedragen actieplan.
Deze handleiding schetst in vier fasen en acht stappen een ideaaltypisch verloop van een voorspellende focusstudie naar toekomstige competentienoden:

1
2
3
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Limbourg & Van Robaeys, M. & N. (2012), Methodologie voor de detectie van toekomstige competentienoden; toepassing op de voedingsnijverheid,
MLADVISIE 2012, http://www.mladvisie.be/
http://www.werk.be/sites/default/files/Finaal_rapport_competentieprognose_30_06_10.pdf
Albertijn & Deseyn, M. & J. (2010), Toekomstige competentievereisten in de Vlaamse textielindustrie – Een onderzoek in opdracht van de
sociale partners van de textielindustrie, TEMPERA 2010, http://www.tempera.be/index.html
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planning
S TA P 2 : samenstelling expertisecel

FA S E 1

desk research
S TA P 4 : verkennende workshop

FA S E 2

interviews / case studies
S TA P 6 : analyse van het opleidingsaanbod

FA S E 3

aanbevelingen / actieplan
S TA P 8 : rapportering / informatieverspreiding

FA S E 4

S TA P 1 :
voorbereiding

S TA P 3 :
vooronderzoek

S TA P 5 :
analyse o.b.v.
bedrijsbezoeken

S TA P 7 :
besluitvorming

De voorbereidingsfase (fase 1) moet ervoor zorgen dat er op voorhand duidelijke keuzes gemaakt worden wat het
onderzoeksproces betreft. Een goede planning (Stap 1) van de onderzoeksaanpak is daarbij de eerste stap. Een
tweede stap bestaat erin een sectorspecifieke expertisecel samen te stellen (Stap 2), waardoor relevante actoren bij
het onderzoek betrokken worden. Eenmaal de expertisecel op poten staat, kan ze op verschillende momenten een
nuttige bijdrage aan het onderzoek leveren.
De fase van het vooronderzoek (fase 2) dient om de toekomst van de sector en de bijbehorende competentienoden te
verkennen. Dat vooronderzoek gebeurt idealiter aan de hand van een ‘desk research’ en een verkennende workshop.
De belangrijkste onderdelen van de desk research (stap 3) zijn een kwantitatieve en kwalitatieve documentenanalyse. De interactieve workshop (stap 4) dient enerzijds om de belangrijkste ontwikkelingen en tendensen met
relevantie voor de sector bloot te leggen en anderzijds om de impact van die ontwikkelingen in te schatten. Het is
zaak dat de workshop grondig voorbereid wordt, zowel wat inhoud als wat praktische organisatie betreft. De kennis
opgedaan in het vooronderzoek zal ingezet worden in de derde fase.
De analysefase (fase 3) vormt het eigenlijke onderzoek van de focusstudie. Wat in de tweede fase aan de oppervlakte
gebracht werd, wordt nu in detail geanalyseerd met het oog op veranderende competentie- en opleidingsnoden.
De informatie betreffende de competentienoden wordt eerst verzameld aan de hand van bedrijfsbezoeken en interviews (stap 5) waarvan de aanpak en werkwijze vooraf bewust wordt uitgewerkt. Om competentienoden in de
toekomst op te kunnen vangen, is het nodig om het beschikbare opleidingsaanbod te analyseren (stap 6) en dat dan
te vergelijken met de uitkomsten van de interviews.
De fase van besluitvorming, (fase 4) ten slotte, bestaat erin conclusies te trekken, een actieplan op te stellen en een
eindrapport te verspreiden bij de verschillende doelgroepen. De conclusies worden best geformuleerd in de vorm
van aanbevelingen. Concrete initiatieven door de betrokken actoren worden in een actieplan (stap 7) opgenomen.
De expertisecel speelt een actieve rol bij het opstellen van aanbevelingen en actieplan. Daarna rest enkel nog het
opstellen van een eindrapportering, en het op maat verspreiden (stap 8) ervan bij alle mogelijke geïnteresseerden.
Per fase volgt een toelichtend hoofdstuk.
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Notities
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Fase 1

voorbereiding

planning
S TA P 2 : samenstelling expertisecel

FA S E 1

desk research
S TA P 4 : verkennende workshop

FA S E 2

interviews / case studies
S TA P 6 : analyse van het opleidingsaanbod

FA S E 3

aanbevelingen / actieplan
S TA P 8 : rapportering / informatieverspreiding

FA S E 4

S TA P 1 :
voorbereiding

S TA P 3 :
vooronderzoek

S TA P 5 :
analyse o.b.v.
bedrijsbezoeken

S TA P 7 :
besluitvorming

1

Alvorens met het onderzoek zelf te beginnen, is het nodig
om te beslissen op welke manier het dient te gebeuren en
wie het zal opvolgen. De ideale onderzoeksaanpak varieert
tussen de verschillende opleidings- en vormingsfondsen
onderling. Daarom moeten er van meet af aan duidelijke
keuzes gemaakt worden.
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STAP 1: voorbereiding/planning
Een goede planning helpt je om op een efficiënte manier een positief resultaat te bereiken. Daarom beantwoord
je best enkele fundamentele vragen. Die vragen helpen je om het onderzoeksproces op een degelijke manier te
plannen. Het doorlopen van deze handleiding leidt stelselmatig tot inzichten in de antwoorden op onderstaande
vragen. Dat moet tot een aanpak leiden die in de lijn ligt van de mogelijkheden en de noden van de (betrokken)
organisatie(s).
De vragen die je in de voorbereidingsfase moet beantwoorden, hebben te maken met:
• De doelstelling
Wat is het doel van het project? Wat is er af als het project af is?
• De aanpak
Hoe wens je dat te bereiken? Welke stappen ga je daartoe ondernemen?
• De inzet van middelen
Wat is het budget voor het onderzoek? Over welke expertise beschik je?
• De rolverdeling
Wie heeft welke rol bij het project? Wie neemt welke verantwoordelijkheden op?
Wie is verantwoordelijk voor de verschillende onderdelen in het project?
• De tijd
Hoeveel tijd vergen de verschillende onderdelen? Welke deadlines (mijlpalen) zijn er?
Wanneer moeten de deadlines bereikt zijn? Wanneer moet het volledige project rond zijn?
De gekozen aanpak zal uit verschillende onderdelen bestaan. Het is belangrijk om daarbij rekening te houden met
de beschikbaarheid van tijd/budget/middelen en expertise. Door invulling te geven aan het schema op de volgende
pagina, krijg je een overzicht van de verhouding tussen de verschillende aspecten. Zo test je meteen ook of de beoogde aanpak haalbaar en realistisch is.
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1

Fictief voorbeeld onderzoeksplan
2013

aug
sep
okt
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

2012

Verant
woordelijke

Betrokken
actoren
Budget

1.	Voorbereiding
Mijlpaal: indienen projectvoorstel
Samenstelling expertisecel
2.	Vooronderzoek
2.1 Uitwerken van workshop
2.2 Selectie deelnemers (expertisecel)
2.3 Uitnodigen deelnemers
2.4 Desk research
2.5 Praktische voorbereiding
2.6 Verkennende workshop 1
2.7 Verkennende workshop 2
2.8 Rapportering
2.9 Terugkoppeling deelnemers
3. Analyse/bedrijfsbezoeken
3.1 Opmaak interviewstructuur
3.2 Voorkeurslijst van 40 bedrijven (expertisecel)
3.3 Vastleggen van 25 bedrijfsbezoeken
3.4 Afnemen interviews bedrijven
3.5 Tussentijdse opvolging expertisecel (3 x)
3.6 Opleidingsaanbod in kaart
3.7 Rapportering
4. Besluitvorming
4.1 Samenkomst expertisecel
4.2 Formuleren van aanbevelingen
4.3 Opstellen actieplan (expertisecel)
4.4 Eindrapportering
4.5 Disseminatie
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STAP 2:

1

samenstelling expertisecel

Via deelname aan een sectorspecifieke expertisecel betrek je relevante actoren bij het onderzoek. Dat creëert een
gedragenheid van de resultaten en van de eventuele acties die uit het onderzoeksproces voortvloeien.
In de laatste fase (de besluitvorming) stelt de expertisecel mee een actieplan op. Doorheen het ganse proces volgen
de leden van de expertisecel het onderzoek op. Bovendien geven ze op verschillende momenten in het onderzoeksproces waardevolle input en assistentie. Mogelijke taken voor de expertisecel zijn:
•
•
•
•
•

Desk research: relevante literatuur aangeven
Organisatie van de verkennende workshop: selecteren/contacteren van deelnemers …
Bedrijfsbezoeken: selectie van bedrijven, focus van de vraagstelling
In kaart brengen opleidingsaanbod: oplijsten, beschrijven van initiatieven door de eigen organisatie
Opmaak actieplan, besluitvorming: mogelijke initiatieven voorstellen, aanbevelingen formuleren en aftoetsen
binnen eigen organisatie

Het sectorale (opleidings)fonds bepaalt zelf welke de meeste geschikte actoren zijn om in de expertisecel te betrekken. Je zoekt best naar actoren die baat hebben bij de beoogde resultaten en nuttige expertise kunnen leveren.
Enerzijds is het nuttig om expertise vanuit verschillende standpunten bijeen te brengen, anderzijds mag het geen
praatbarak worden. Enkele mogelijke actoren die kunnen deelnemen aan de expertisecel, zijn:
•
•
•
•

•

•
•
•

Sectorale opleidings- en vormingsfondsen
Aanspreekpunten voor de sector bij VDAB (strategische accounts)
Aanspreekpunten voor de sector bij Syntra Vlaanderen (pedagogische adviseurs).
Voornaamste aanspreekpunten voor de sector binnen het onderwijs. (Daarbij kan het gaan om directeurs, lesgevers, ‘adviseurs onderwijsontwikkeling’… van onderwijsinstellingen met een sectorrelevante specialisatie, maar
ook koepels kunnen het onderwijs vertegenwoordigen.)
Iemand vanuit het Competentieteam van de SERV kan de terugkoppeling van de resultaten naar Competent
versoepelen.
Onderzoeksinstellingen
Lokale actoren (RTC’s, RESOC’s)
…

In de briefing naar de expertisecel benadruk je best dat je een actief engagement verwacht en dat het niet om de
vertegenwoordiging van een bepaalde organisatie gaat. De briefing geeft toelichting bij de vooropgestelde timing, de
geplande bijeenkomsten en de rol van de expertisecel, en benadrukt de ambitie van het onderzoeksopzet.
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Fase 2

vooronderzoek

planning
S TA P 2 : samenstelling expertisecel

FA S E 1

desk research
S TA P 4 : verkennende workshop

FA S E 2

interviews / case studies
S TA P 6 : analyse van het opleidingsaanbod

FA S E 3

aanbevelingen / actieplan
S TA P 8 : rapportering / informatieverspreiding

FA S E 4

S TA P 1 :
voorbereiding

S TA P 3 :
vooronderzoek

S TA P 5 :
analyse o.b.v.
bedrijsbezoeken

S TA P 7 :
besluitvorming

2

In deze fase komt het erop aan om de toekomst van de
sector en de bijbehorende competentienoden te verkennen.
Een desk research of een verkennende workshop kunnen
de belangrijkste ontwikkelingen voor de ondernemingen
in de sector identificeren. Ze kunnen eventueel ook al
achterhalen welke invloeden die ontwikkelingen hebben op
de werkvloer en op de competentienoden. De resultaten
van deze fase dienen in de eerste plaats als input voor de
vraagstelling tijdens de bedrijfsbezoeken in de volgende
fase.
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STAP 3:

desk research

Met een desk research breng je op basis van bestaande literatuur de voornaamste ontwikkelingen en evoluties in
de sector in kaart.
Ontwikkelingen zijn zaken die in beweging zijn. Het kan gaan over megatrends, maar even goed over sectorspecifieke ontwikkelingen. Megatrends hebben op meerdere sectoren betrekking. De manier waarop een trend impact
heeft op een sector en de mate waarin een bepaalde ontwikkeling van belang is voor een sector, zijn echter zeer
uiteenlopend. Het komt er op aan om de voor de sector belangrijkste ontwikkelingen te detecteren en om na te gaan
welke impact die ontwikkelingen mogelijks hebben op de bedrijfsvoering, dienstverlening en werkprocessen van
een onderneming. Relevante ontwikkelingen gaan meestal terug op veranderingen in de technologie, de economie,
het milieu, de maatschappij en het consumentengedrag.
Je maakt best gebruik van één of enkele van de onderstaande methoden om de belangrijkste ontwikkelingen te
detecteren:
• Telefonische interviews met belanghebbenden
• Online enquêtes
• Een documentenanalyse (zie lager)

Documentenanalyse
Voor een documentenanalyse zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses relevant.
Bestaand cijfermateriaal kan je helpen om enkele grote trends te achterhalen. Zo kan het nuttig zijn om de evoluties
in de omzet, export, productiviteit enzovoort te bestuderen.
Natuurlijk is het bij een desk research essentieel om de meest recente cijfers van de tewerkstelling op te nemen en
om de uitdagingen met betrekking tot de instroom vast te stellen. Enkele bruikbare bronnen daarvoor zijn:
• De sectorfoto’s. Om de impact van het arbeidsmarktbeleid binnen de sectoren te kunnen opvolgen en optimaliseren, biedt het Departement WSE (i.s.m. het Steunpunt WSE, Departement Onderwijs & Vorming, VDAB en Syntra
Vlaanderen) cijferreeksen aan met als invalshoek de paritaire comités: http://www.werk.be/cijfers/sectoren.
• De knelpuntanalyse van VDAB geeft aan voor welke beroepen de vacatures opvallend moeilijker ingevuld raken.
Die informatie is gemakkelijk terug te vinden op de overzichtspagina’s voor sectoren op de website van VDAB:
http://vdab.be//trends/sectoren.shtml.
• Het Steunpunt WSE publiceert in het najaar 2012 de berekeningen van de sectorale vervangingsvraag 55+.
Ook om kwalitatieve veranderingen in kaart te brengen, kunnen bestaande documenten je een heel eind op weg helpen. Bijvoorbeeld:
• Strategische documenten (bv. in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid, NIB)
• Jaarverslagen van sectorfederaties
• Magazines en websites over trends en statistieken
• Vakliteratuur
Sommige reeksen studies werden zelfs specifiek uitgevoerd om toekomstige competentienoden te detecteren,
bijvoorbeeld:
• Studies door Europese instanties
❍❍
Eurofound (2009) analyseerde enkele economische sectoren met als doel de verschillende lidstaten te ondersteunen bij het anticiperen op competentienoden: Zie http://www.eurofound.europa.eu/emcc/sector_futures.
htm.
• Studies uit andere lidstaten van de EU (of daarbuiten).
❍❍
De database met een sectorale invalshoek op skillsnet van CEDEFOP vormt een handige tool voor het terugvinden van relevante literatuur: http://www.cedefop.europa.eu/EN/bibliographies/early-identification-ofskill-needs-bibliography.aspx.
14

❍❍

❍❍

❍❍

In Ierland werden voor verschillende (deel)sectoren focusstudies uitgevoerd. Een overzicht vind je op: http://
www.skillsireland.ie/publication/egfsnSearch.jsp?tp=Sectors.
De ‘Sector Skills Councils’ in het Verenigd Koninkrijk verzamelen kwantitatieve en kwalitatieve informatie. Via onderstaande link krijg je een overzicht van de ‘Sector Skills Councils’: http://www.ukces.org.uk/
ourwork/sector-skills-councils/list.
Voor de rapporten van de sectorale kenniscentra van COLO uit Nederland kan je terecht op: http://www.
kansopwerk.nl/templates/mercury.asp?page_id=1475.

FASE

H an d l e i d in g vo o r focuss tudie s na a r toe kom stige competentienoden

2

Rapportering
Als je een desk research uitvoert, moet je zorgen voor een efficiënte rapportering. De resultaten uit de desk research
dienen in de eerste plaats als input voor verder onderzoek. Het komt er dus op aan om op een efficiënte en begrijpelijke manier de belangrijkste inzichten weer te geven.
•

•

De analyse van bestaand cijfermateriaal werk je best volledig uit. Grafieken neem je op in de rapportering met
een bijbehorende interpretatie.
Kwalitatieve bevindingen rapporteer je voorlopig alleen in schemavorm (bondig).
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STAP 4:

2

verkennende workshop

De workshop dient om de toekomst te verkennen. Eerst en vooral leg je de belangrijkste ontwikkelingen en tendensen met relevantie voor de sector bloot. Verder kan je ook nagaan welke impact die ontwikkelingen hebben
op de werkvloer. Op het einde van de workshop is het de bedoeling dat er in globo een idee is van de toekomstige
competentienoden en sleutelberoepen voor de sector.
Dat alles gebeurt op basis van interactie. De workshop is best zo opgebouwd dat een relatief groot aantal mensen
in een relatief korte tijd heel wat informatie kan uitwisselen. Door met brainstormsessies te werken waarin men
gezamenlijk ideeën ontwikkelt, zijn het communicatieve en motiverende effect vrij groot. De actieve betrokkenheid
zorgt er bovendien voor dat de deelnemers zelf nadenken over de nood aan competentieontwikkeling. Zo draagt de
workshop bij aan de bewustwording van het belang van competentieontwikkeling en van het belang van de eigen
functie. Alle bevindingen uit de workshop kunnen tijdens de bedrijfsbezoeken verder afgetoetst en verfijnd worden.
Om een workshop te doen slagen, kan je terugvallen op een veelheid aan formaten en technieken voor brainstorming. Enkele elementen zijn essentieel voor een verkennende workshop in het kader van een focusstudie.
• Een pragmatische aanpak. Werk op een gerichte manier naar bruikbare inzichten toe en focus op de toekomstige
competentienoden in de sector. De inzichten zullen als input voor het verdere onderzoek dienen.
• Betrokkenheid van belanghebbenden. De deelnemers van de workshop komen uit de sector zelf en uit al wat de
sector kan beïnvloeden (HR-managers, bedrijfsleiders, productiemanagers, onderzoekers, belangenorganisaties
en andere experts). Ze bezitten de nodige expertise, betrek hen dus voldoende.
• Strategisch denken. Gebruik tijdens de brainstormsessies analysetechnieken en hulpmiddelen ter ondersteuning van strategisch management/beleid (bv. de SWOT-analyse). Zo kan je de doelstellingen voor de sector op
lange termijn (5-10 jaar) verduidelijken en de gewenste koers er naartoe bepalen.
• Verkenning van de toekomst. Ga na hoe een wenselijke, plausibele of te verwachten toekomst eruitziet.

1.	Doelstellingen bepalen
Voor je de workshop begint uit te werken, expliciteer je best de doelstellingen ervan. Je concrete aanpak kan je daar
namelijk op afstemmen. Behalve onderzoeksresultaten beogen sectorale opleidings- en vormingsfondsen mogelijks
nog andere zaken.
•

•

•

•
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Netwerking. De workshop biedt de mogelijkheid om mensen die vanuit verschillende invalshoeken naar de
sector kijken, met elkaar in contact brengen.
Sensibiliseren. Je kan de workshop gebruiken om deelnemers bewust te maken van de uitdagingen van competentieontwikkeling en HR-beleid. De workshop vormt dan ook een mooie gelegenheid om expertise over de
sectorale arbeidsmarkt met de deelnemers te delen.
Imago/profilering. Ook indien dat niet tot de doelstellingen behoort, vormen de deelnemers zich een beeld op
basis van de inhoud en de stijl van de workshop. Dat maakt dat je best bewust omgaat met de profilering van je
organisatie. Je kan op basis van een weloverwogen aanpak vorm geven aan het beeld dat de deelnemers van jouw
organisatie hebben. De aandacht daarvoor zit vaak in de details, zoals de keuze van de locatie, het tijdstip, de
catering enzovoort, maar het kan evengoed op de globale aanpak van de workshop slaan.
Resultaten. In de eerste plaats is het de bedoeling dat je met de workshop de toekomst van de sector verkent. Het
is realistisch en zinvol om tot inzichten te komen over:
❍❍
sectorale trends, veranderingen, ontwikkelingen en uitdagingen;
❍❍
de impact van deze veranderingen op de bedrijfsvoering, werkprocessen, productieprocessen en dienstverlening van individuele ondernemingen;
❍❍
het identificeren van de beroepen met toekomst in de sector;
❍❍
een eerste aanzet tot inventarisatie van de te verwachten veranderingen in competentienoden.
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De aanpak van de verkennende workshop hangt af van de vooropgestelde doelstellingen. Je moet beslissingen
nemen over de volgende zaken:
A.
B.
C.
D.
E.

Tijd en plaats van de workshop(s)
Aantal en de selectie van de deelnemers per workshop
Begeleiding van de workshop
Werkwijze
Verdere invulling van de workshop.

A. Tijd en plaats van de workshop(s)
Zonder deelnemers geen geslaagde workshop. De keuze van tijd(stip) en plaats kunnen hierbij van belang zijn. In
bepaalde sectoren is het raadzaam om de tijdsinvestering te beperken, wil men de gewenste deelname bereiken.
Anderzijds heb je voldoende tijd nodig om tot conclusies en aanbevelingen te komen.Je kan de tijdsinvestering van
de deelnemers beperken door de workshop dichtbij de ondernemingen te laten plaatsvinden. Om dat te realiseren,
kan je overwegen om verschillende lokale workshops te organiseren (bijvoorbeeld per provincie). Afhankelijk van
het soort sector vormt een virtuele ontmoetingsplaats (bv. webinar) mogelijks een interessante formule.
Ook het tijdstip van de workshop speelt een rol. Dat kan zowel gaan over een bepaalde periode in het jaar als over
het geschikte moment op de dag (voormiddag, namiddag, avond).

B. Aantal en selectie van de deelnemers
Het aantal deelnemers voor een verkennende workshop is afhankelijk van de grootte en de verscheidenheid van de
sector. Je moet er altijd naar streven dat 75% van de deelnemers uit de bedrijfswereld zelf komt. Het is interessant
om mensen met verschillende functies (HR, productieverantwoordelijken, bedrijfsleiders …) samen te brengen.
Daarenboven kan je best ook de visionairs van de ondernemingen uitnodigen. Zij hebben namelijk een goed zicht
op de strategische uitdagingen voor de eigen organisatie. Vaak zijn de visionairs de bedrijfsleiders zelf, maar dat
verschilt van sector tot sector en van onderneming tot onderneming.
Naast deelnemers uit de bedrijfswereld, kan je ook experts uit sectorfederaties, opleidingsinstellingen, onderzoeksinstellingen enzovoort uitnodigen. En ook de leden van de expertisecel betrek je best zo veel mogelijk in de workshop. Zo kunnen zij hun specifieke expertise tonen en vanuit de eerste lijn leren over de ontwikkelingen in de
sector.
De heterogene samenstelling van de groep deelnemers moet toelaten om vanuit verschillende invalshoeken (subsectoren, bedrijfsgrootte …) waardevolle inzichten over de toekomst van de sector te verzamelen. Bij de selectie van
bedrijven hou je best rekening met een aantal criteria die de representativiteit van de steekproef kunnen vergroten.
Voorbeelden van selectiecriteria zijn:
• de aard van de activiteiten (subsectoren)
• de regio
• de grootte van de onderneming (aantal werknemers)
• de innovatiegraad
• de ervaring met competentiegericht denken
• …

C. Begeleiding van de workshop
Cruciaal voor het slagen van de verkennende workshop is de begeleiding. De begeleiding staat onder leiding van een
moderator. Indien je kiest voor een professionele moderator, moet je die zo vroeg mogelijk in de planning betrekken.
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De moderator:
• verwelkomt de deelnemers (hartelijk; deelnemers moeten zich comfortabel voelen).
• legt de spelregels uit met betrekking tot het verdere verloop.
• deelt op een glasheldere manier de opdrachten en de groepsindeling mee aan de deelnemers.
• zorgt voor openheid (ieders mening telt) en sfeer (focus vasthouden, voldoende niveau).
• bewaakt de timing (strikt) en de voortgang in de werkgroepjes.
• overloopt de bevindingen van de verschillende werkgroepjes.

D. De werkwijze
De workshop vertrekt best van een specifiek ontworpen vraagstelling in de vorm van een opdracht. Je kan inspiratie
putten uit diverse brainstormtechnieken (of mengvormen ervan), bijvoorbeeld:
•

•

•

•

•

World café: eenvoudig en flexibel formaat om grote groepen aan het werk te zetten. Bijzondere aandacht gaat
steeds naar de setting en een warm onthaal. Vervolgens beantwoorden parallelle werkgroepjes een aantal weloverwogen vragen in verschillende ronden. Na elke ronde stellen de verschillende groepjes hun bevindingen aan
elkaar voor. Voor meer info over deze methode: http://www.theworldcafe.com/method.html.
Waarderend onderzoek (‘appreciative inquiry’): gestructureerde stakeholdersbenadering waarbij per topic altijd
vier dimensies aan bod komen, namelijk ‘discovery’, ‘dream’, ‘design’ en ‘destiny’. Voor meer info, zie http://
www.aiwerkt.be/nl/content/pages/home.aspx.
Solution focus: oplossingsgerichte benadering die als vertrekpunt zaken neemt die wel en niet goed lopen, om
zo te achterhalen hoe een gewenste toekomst eruitziet en hoe je die kan bereiken. Voor meer informatie: http://
www.ilfaro.be/nl/Solution_Focus/.
Future search: actiegerichte benadering die mensen verhalen laat vertellen over het verleden, het heden en de
toekomst. Door met elkaar in dialoog te treden, zoek je een gemeenschappelijke basis en een actieplan om naartoe te werken. Voor meer informatie, zie http://www.futuresearch.net/method/whatis/index.cfm.
Open space: benadering die naar het einde van de workshop toewerkt naar een overzichtelijk rapport met de
voornaamste topics, ideeën, gegevens, aanbevelingen en conclusies. Voor meer informatie, zie http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?AboutOpenSpace.

Voor de inhoudelijke invulling van de vraagstelling maak je best gebruik van analysetechnieken en hulpmiddelen
ter ondersteuning van strategisch management/beleid.

E. De verdere invulling van de workshop
De deelnemers leveren input, maar steken er zelf ook graag iets van op. Je vult het programma daarom best aan met
enkele korte, specifieke intermezzo’s. Die intermezzo’s kunnen vooraf, nadien of tussen de verschillende opdrachten door worden ingelast. Enkele opties:
• Bij het verwelkomen van de deelnemers, duid je de context en de doelstelling van de workshop en van de bredere
onderzoeksopzet.
• Je licht de activiteiten van de sectorfederatie en het opleidingsfonds toe.
• Je geeft een overzicht van de voornaamste cijfers met betrekking tot de arbeidsmarkt en de sector.
• Een gastspreker (bv. uit de academische wereld) schetst als inspirerende inlassing een verhaallijn over een mogelijk toekomstscenario.
• …
De verdere invulling kan variëren van een klassieke presentatie tot een interactief element op basis van sociale
media (bv. Twitterwall …). Bij de invulling van de workshop zelf hou je best rekening met het profiel van de organiserende instantie(s). Gewild of ongewild draagt de invulling van de workshop bij tot het beeld dat de deelnemers
zich vormen van de organisator. Dat geldt ook voor de praktische uitwerking van de workshop.
Het programma van de workshop moet ten slotte ook bijdragen aan de bewustwording van het belang van
competentieontwikkeling.
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Nu de doelstellingen en de vooropgestelde aanpak van de workshop vastliggen, kan je starten met de praktische
voorbereidingen. Daarbij mag je niets aan het toeval overlaten.
1)

2)

3)
4)
5)

Locatie
a. Voldoende ruimte(s)
b. Benodigde infrastructuur (projectieschermen, elektriciteitsaansluitingen …)
c. Gemakkelijk bereikbaar met de wagen en het openbaar vervoer
Wervende uitnodiging
a. Persoonlijk
b. Exclusief
c. Wie niet deelneemt, moet het gevoel hebben iets te missen.
Na het versturen van de uitnodiging, bel je de beoogde deelnemers best ook even op.
Catering
Laptops, beamers, verlengdraden, troubleshooter …
Deelnemerslijst, naamkaartjes, (affiche ESF), herinneringsmail met plaatsbeschrijving …

4.	Rapportering over de workshop
In functie van een tussentijdse rapportering over het vooronderzoek, vat je de belangrijkste bevindingen uit de
workshop samen. Op basis van die tussentijdse rapportering kan je hypotheses formuleren die je tijdens de bedrijfsbezoeken verder kan aftoetsen en verfijnen.
De tussentijdse rapportering en de hypotheses bespreek je met de expertisecel en je bezorgt een beknopt verslag
aan de deelnemers van de workshop.
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Voorbeeld: aanpak verkennende workshop ‘voeding 2020’
1)

T i j d en p l aats

De tijdsbesteding werd beperkt tot één voormiddag. Mensen uit voedingsbedrijven kunnen namelijk
moeilijk tijd vrij maken en als de deelnemers in de voormiddag gaan werken, is de kans groter dat ze
uiteindelijk beslissen om de workshop aan zich voorbij te laten gaan (bv. door onverwachte problemen).
Gezien het beperkte budget werd beslist om slechts één workshop te organiseren. De workshop ging door
in Aalter, omdat er in die streek verschillende voedingsbedrijven gevestigd zijn.
2)

A anta l en se l ectie van dee l ne m ers

Voor de selectie van de deelnemers stelden de IPV en de consultant een initiële lijst voor. Die werd besproken en aangevuld door de expertisecel. 48 van de 55 ingeschreven deelnemers zijn effectief komen
opdagen. Naast deelnemers uit de ondernemingen (28) waren ook enkele leden uit de expertisecel, een
tiental deelnemers uit onderzoeksinstellingen en enkele vertegenwoordigers van belangenorganisaties
die aan de voedingnijverheid zijn gerelateerd, aanwezig.
3)

Be ge l eiding van de wor k s ho p

De workshop stond onder begeleiding van een ervaren moderator en kende een zeer strakke timing.
4)

W er k wi j z e

Brainstorm 1: omgevingsonderzoek
• Inventarisatie van trends en ontwikkelingen: “Wat zijn de ontwikkelingen die op de sector afkomen?”
• Score: selectie van de vijf of zes prioritair scorende ontwikkelingen
• SWOT:
❍❍
Ga in groep na of de geselecteerde ontwikkelingen “kansen” of “bedreigingen” zijn.
❍❍
Wat zijn, als je de respectievelijke kans of bedreiging bekijkt, de succesfactoren voor toekomst?
❍❍
Als je nu kijkt naar die concurrentiemiddelen, scoort onze sector dan sterk of zwak?
Brainstorm 2: competenties en opleidingsbehoeften
• Vertrekkende van de toekomstige succesfactoren/concurrentiemiddelen, wat zijn de competentievereisten die bij uitstek aangesproken zullen worden?
• Gaat het over moeilijk in te vullen competenties?
• Als die specifieke competentievereisten hoog zullen scoren, welke opleidingsbehoeften zijn er dan?
Presentatie: de groepen stellen de bevindingen uit de groepsessies aan elkaar voor.
5)

V erdere inv u l l ing van de ver k ennende wor k s ho p

De workshop focuste overwegend op inhoud, wegens beperkingen qua budget en tijd.
8u30 – 9u00
9u00 – 9u15
9u15 – 10u45
10u45 – 11u00
11u00 – 11u45
11u45 – 12u00
12u00 – 13u00
13u00 – 13u15

Ontvangst
Inleiding door de consultant
Workshop 1
Pauze
Workshop 2
Pauze
Presentatie
Afsluiting door consultant

Plenair
✓
✓

Werkgroepen

Catering
Koffie, ontbijt

✓

Koffie, frisdrank

✓

Koffie
Koffie, prik en tik
Prik en tik

✓
✓
✓
✓

(Gebaseerd op: Limbourg & Van Robaeys, M. & N. (2012), Methodologie voor de detectie van toekomstige competentienoden; toepassing
op de voedingnijverheid, MLADVISIE 2012, http://www.mladvisie.be/ )
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P l annen we een des k researc h ?
•

Op welke manier pakken we die aan?

•

Voorzien we telefonische interviews?
❍❍
Welke belanghebbenden willen we contacteren?
❍❍
Welke vragen willen we beantwoord zien?

•

Voorzien we een online enquête?
❍❍
Welke doelgroep hebben we voor ogen?
❍❍
Welke vragen willen we beantwoord zien?

•

Voorzien we een documentenanalyse?
❍❍
Welke bestaande documenten geven ons een inzicht in de kwantitatieve evoluties in de sector?
❍❍
Welke bestaande documenten geven ons een inzicht in de kwalitatieve evoluties in de sector?

P l annen we een ver k ennende wor k s ho p ?
•

Wat willen we met onze verkennende workshop(s) bereiken?

•

Hoe gaan we dat bereiken (aanpak)?
❍❍
Hoeveel workshops hebben we nodig?
· Hoeveel tijd trekken we uit per workshop?
· Wat is een geschikte plaats voor de workshop?
❍❍
Hoeveel deelnemers beogen we?
· Welk type van deelnemer hebben we voor ogen?
· Hoe worden de deelnemers geselecteerd?
❍❍
Kiezen we voor professionele begeleiding?
❍❍
Welke opdrachten moeten de deelnemers doorlopen?
❍❍
Hoe ziet het programma van de workshop eruit?

•

Welke praktische regelingen moeten we treffen?
❍❍
Hoe gaan we de deelnemers uitnodigen? Wie nodigt hen uit?
❍❍
Wie neemt welke taken op met betrekking tot de voorbereiding van de workshop?

•

Hoe rapporteren we over de workshop?

21

Fase

I s je s e cto r k l aa r voor de toe kom st?

2

Notities

22

FASE

H an d l e i d in g vo o r focuss tudie s na a r toe kom stige competentienoden

Fase 3	analyse

van toekomstige
competentie- en opleidingsnoden

planning
S TA P 2 : samenstelling expertisecel

FA S E 1

desk research
S TA P 4 : verkennende workshop

FA S E 2

interviews / case studies
S TA P 6 : analyse van het opleidingsaanbod

FA S E 3

aanbevelingen / actieplan
S TA P 8 : rapportering / informatieverspreiding

FA S E 4

S TA P 1 :
voorbereiding

S TA P 3 :
vooronderzoek

S TA P 5 :
analyse o.b.v.
bedrijsbezoeken

S TA P 7 :
besluitvorming

3

In deze fase bekom je de beoogde onderzoeksresultaten.
De trends en ontwikkelingen die je in het vooronderzoek
blootlegde, kan je nu meer in detail analyseren. Meer
bepaald ga je na hoe die trends en ontwikkelingen in de
sector zullen resulteren in veranderende competentieen opleidingsnoden. Dat doe je in de eerste plaats door
werkgevers te bevragen. Met een analyse van het huidige
opleidingsaanbod kan je de oefening vervolledigen en
verduidelijken voor welke toekomstige competentienoden
bijkomende competentieversterkende acties nodig zijn.
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STAP 5:

3

bedrijfsbezoeken

Om de inzichten uit het vooronderzoek verder te verfijnen tot op het niveau van competentie- en opleidingsnoden,
ga je een bewuste selectie van ondernemingen binnen de sector meer in detail bevragen. Bedrijfsbezoeken geven
de kans om het gesprek aan te vatten vanuit de specifieke context van de onderneming. De gesprekspartner kan
vanuit zijn/haar eigen werkomgeving de te verwachten veranderingen in de bedrijfsvoering, de werkprocessen, de
dienstverlening enzovoort, aangeven. Het is aan de interviewer om, op basis van de verschillende gesprekken, het
algemene (dat wat losstaat van de specifieke werkcontext) te achterhalen, en conclusies te trekken over toekomstige
competentienoden die terugkomen bij verschillende ondernemingen.

1.	Aanpak
Om de aanpak van de bedrijfsbezoeken uit te werken, moet je over volgende zaken beslissingen nemen:
A.
B.
C.
D.
E.

Wie voert de bedrijfsbezoeken uit?
Aantal bedrijfsbezoeken/interviews
Selectie van de ondernemingen
Selectie van de gesprekspartners
Werkwijze

A. Wie voert de bedrijfsbezoeken uit?
Om een optimaal resultaat te halen uit de interviews tijdens de bedrijfsbezoeken, is het cruciaal dat de interviewer
over ervaring, kennis en competenties beschikt met betrekking tot:
1) Explorerende interviewtechnieken
2) Competentiedenken (communiceren over competenties en vertalen naar opleidingsnoden)
3) De werkorganisatie, de productieprocessen in de sector (of op zijn minst een vertrouwdheid met de sector of de
mogelijkheid om zich op heel korte termijn verder in te werken in de materie).

B. Aantal bedrijfsbezoeken/interviews
Het vereiste aantal om een representatief staal te maken, is afhankelijk van de aard en de complexiteit van de sector
en van het beschikbare onderzoeksbudget. Het aantal bedrijfsbezoeken hangt ook samen met de duur ervan en het
aantal personen (functies) dat wordt geïnterviewd.
In sectoren met een zeer beperkt aantal ondernemingen werk je eerder met casestudies. Dan bestudeer je op basis
van verschillende interviews, observaties, een rondleiding enzovoort één of enkele binnen- of buitenlandse ondernemingen. In dat geval is de selectie van toekomstgerichte ondernemingen nog meer van doorslaggevend belang.

C. Selectie van de ondernemingen
Voor de bedrijfsbezoeken zoek je best naar ondernemingen die op een bepaald vlak (dienstverlening, product,
HR-beleid) verder ontwikkeld zijn dan andere. Om ondernemingen te selecteren, moet je enkele selectiecriteria
vooropstellen. Daarbij hou je rekening met het profiel en de verscheidenheid van de sector. Niet alleen grote ondernemingen komen in aanmerking, maar ook kleine. Voorbeelden van selectiecriteria zijn:
• de aard van de activiteiten (verschillende subsectoren)
• de regio van de onderneming (regionale spreiding)
• de grootte van de onderneming (aantal werknemers)
• de innovatiegraad (vooruitstrevend op een bepaald vlak)
• de ervaring met competentiegericht denken
• …
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Op basis van die criteria identificeer je relevante bedrijven. Bij de start van de interviewfase interview je zoveel
mogelijk toekomstgerichte bedrijven, later kan dan extra aandacht gaan naar bijvoorbeeld KMO’s. Zo heb je de mogelijkheid om de selectie van de bedrijven bij te sturen naarmate het onderzoeksproces vordert. Je voegt best enkele
reserveondernemingen toe aan de selectie.
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D. Selectie van de gesprekspartners
Het is belangrijk om tijdens de bedrijfsbezoeken diverse gesprekspartners te ontmoeten. Het verschilt van bedrijf
tot bedrijf wie de geknipte personen zijn om te interviewen. De gesprekspartner moet enerzijds een beeld hebben
van de toekomst van de onderneming en anderzijds van hoe het er op de werkvloer precies aan toegaat. Vaak zullen de bedrijfsleider, de personeelsverantwoordelijke en/of de productiemanager de aangewezen gesprekspartners
vormen. Om informatie over een specifieke functie te krijgen, is het interessant om de directe leidinggevenden
(teamleaders) te interviewen. Je kan er ook voor opteren om werknemers zelf te interviewen en daarbij te polsen
naar moeilijkheden bij het vervullen van de eigen functie.
De selectie van de gesprekspartners is echter sterk afhankelijk van de onderneming in kwestie. Vaak bepaalt de
onderneming liever zelf wie de meest geschikte woordvoerders zijn.

Werkwijze
Je neemt de interviews face-to-face af. Face-to-facegesprekken bevorderen het vertrouwen tussen de gesprekspartners en zo ook het resultaat van de interviews. Omdat mensen in hun eigen context aangesproken worden, zijn ze
bereid om meer te vertellen en meer tijd te nemen. Bovendien vergroot het inlevingsvermogen van de interviewer
zelf.
Je voert de interviews uit op een gestructureerde manier. Dat neemt niet weg dat je het gesprek vanuit een open
vraagstelling kan aanvatten. Zo kan je eerst de kans geven aan de onderneming om de eigen activiteiten toe te
lichten en om mogelijke veranderingen voor de onderneming naar de toekomst toe aan te geven. De interviewer
probeert ondertussen stapsgewijs om tot inzichten te komen over toekomstige competentienoden. Dat kan hij doen
door de vragen op te bouwen rond verschillende perspectieven.
•

•

•

•

Invalshoek 1: de huidige en verwachte ontwikkelingen, en de aan de gang zijnde of geplande veranderingsprocessen op langere termijn
Invalshoek 2: de impact van die veranderingsprocessen op de werkorganisatie, de primaire werkprocessen, de
bedrijfsvoering en de dienstverlening van de onderneming
Invalshoek 3: de wijzigingen die de veranderingsprocessen veroorzaken in de bestaande functies of personeelscategorieën, en de behoefte aan nieuwe functies en competenties in de toekomst
Invalshoek 4: de aandachtspunten met betrekking tot de beschikbare competenties bij werknemers (welke knelpunten?) en het huidige aanbod van die competenties in het onderwijs.

De bedoeling is om zoveel mogelijk relevante informatie te verkrijgen aan de hand van een op voorhand vastgelegde
structuur. Een gestructureerd interview levert enkele voordelen op.
•
•
•

Het helpt om het gesprek goed in de hand te houden.
Het zorgt voor samenhang tussen de verschillende interviews en verzekert zo de onderlinge vergelijkbaarheid.
Het vergemakkelijkt de structuur bij de rapportering.

Om het interview te structureren kan je onder andere van volgende zaken gebruik maken:
•
•
•
•

een interviewscenario
een vragenlijst
hypothesen
een checklist met de verschillende functies/competenties.
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Het is belangrijk om bij de bedrijfsbezoeken op de ‘werkvloer’ te gaan om zo met je eigen ogen de werkprocessen en
de werkcontext waar te nemen. Dat geeft een beter begrip van de realiteit. De interviewer heeft zo de gelegenheid
om de functies kort te observeren en om de competentievereisten beter te begrijpen. Tijdens een rondleiding kan de
interviewer ook veel andere (on)uitgesproken zaken waarnemen, zoals de wijze van communiceren en het omgaan
met elkaar, de sfeer en de cultuur, de werkomstandigheden enzovoort.

2.	Rapportering
Wie de bedrijfsbezoeken uitvoert, houdt voor zichzelf een verslagje bij per bedrijfsbezoek. Bij de algemene rapportering geef je dan enkel mee waaraan alle ondernemingen nood hebben. Bedrijfsspecifieke en gevoelige informatie
neem je dus niet op in de algemene rapportering.

Voorbeeld van een gestructureerde aanpak in twee delen
1)

O p en vraagste l l ing

We gaan vanuit verschillende invalshoeken dieper in op de specifieke context van de bezochte
onderneming.
• Invalshoek 1: de huidige en verwachte ontwikkelingen, en de aan de gang zijnde of geplande veranderingsprocessen op langere termijn
• Invalshoek 2: de impact van die veranderingsprocessen op de werkorganisatie, de primaire werkprocessen, de bedrijfsvoering en de dienstverlening van de onderneming
• Invalshoek 3: de wijzigingen die de veranderingsprocessen veroorzaken in de bestaande functies of
personeelscategorieën, en de behoefte aan nieuwe functies en competenties in de toekomst
• Invalshoek 4: de aandachtspunten met betrekking tot de beschikbare competenties bij werknemers
(welke knelpunten?) en het huidige aanbod van die competenties in het onderwijs.

2)

T oetsing van h y p ot h esen

Dit onderdeel heeft als doel te toetsen of enkele gestelde hypothesen al dan niet overeenstemmen met de
werkelijkheid. De hypothesen kan je opstellen op basis van de bevindingen uit de desk research of de
verkennende workshop. In de piloottoepassing op de voedingsnijverheid werden volgende hypothesen
afgetoetst tijdens de interviews.
• Er zal een toenemende krapte zijn op de arbeidsmarkt.
• Er zal nog meer schaarste zijn aan grondstoffen en energie, en de nadruk zal nog sterker liggen op
duurzaam produceren en ondernemen.
• De aandacht zal nog meer gevestigd worden op voedselveiligheid en gezonde voeding.
• Op technologisch vlak worden innovaties en investeringen nog belangrijker, waardoor er meer vraag
naar kapitaalinvesteringen zal zijn.
• De regelgeving van de overheid zal nog strikter worden op het vlak van milieu, verpakking enzovoort.
• Er zal een toenemende concurrentie zijn vanwege importeurs en een sterke groei, en door een groeiende macht van distributeurs en retailers.

(Gebaseerd op: Limbourg & Van Robaeys, M. & N. (2012), Methodologie voor de detectie van toekomstige competentienoden; toepassing
op de voedingnijverheid, MLADVISIE 2012, http://www.mladvisie.be/ )
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Op basis van stap 5 beschik je nu over een goed inzicht in de te verwachten veranderingen qua competentienoden
van ondernemingen. Het kan zinvol zijn om die onderzoeksresultaten te vergelijken met bestaande initiatieven wat
de competentieversterking van de sector betreft. Daarom is het belangrijk om in deze stap de toekomstige competentienoden naast de inhoud van het huidige opleidingsaanbod te leggen. Zo kan je mogelijke lacunes in beeld brengen
en wordt het duidelijk op welke punten de bestaande opleidingsinitiatieven nog niet voldoende zijn afgestemd op
de competentienoden die de bedrijven verwachten. Je krijgt duidelijkheid over de nood aan bijkomende actiepunten
om de ontwikkeling van toekomstgerichte competenties te verzekeren. Die actiepunten kun je in de volgende stap
(stap 7) uitwerken.

1. Breng het huidige opleidingsaanbod in kaart
Om de vergelijking met het opleidingsaanbod te kunnen maken, moet je dat aanbod eerst zo goed mogelijk in kaart
brengen. Dat doe je zo:
1) Je werkt toe naar een overzicht van de verschillende opleidingen die relevant zijn voor de verschillende beroepen en functies in de sector.
2) Op basis van de resultaten van de bedrijfsbezoeken kijk je welke opleidingen de moeite waard zijn om verder
inhoudelijk te onderzoeken.
3) De geselecteerde opleidingen maak je inhoudelijk inzichtelijk, zodat je ze kan vergelijken met de resultaten van
de bedrijfsbezoeken.
Het is belangrijk om tijd en ruimte te voorzien om die oefening op basis van de onderzoeksresultaten nog bij te
sturen. Maak zo veel mogelijk gebruik van wat er al voorhanden is. Voor sommige sectoren werd de oefening bijvoorbeeld al uitgevoerd. Enkele opties1 om de inhoud van bestaande opleidingen helder te krijgen, zijn:
1) Consulteer onderwijs- en opleidingsverstrekkers: je kan hen bijvoorbeeld in een aparte fase interviewen of
vanaf een bepaald moment betrekken in het onderzoek (bv. in de expertisecel).
2) Neem de leerdoelstellingen van de verschillende opleidingen en onderwijsrichtingen onder de loep.
3) Gebruik jaarrapporten van sectorale opleidingsfondsen en andere opleidingsverstrekkers.
4) Bestudeer de leerplannen van specifieke opleidingsprogramma’s.
5) Bekijk de Competentfiches. Ze bevatten informatie over beroepenclusters die als basis dient voor het uitwerken
van beroepsgerichte opleidingen.
6) Gebruik de dossiers van beroeps- en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS). Ze
verschaffen informatie over de inhoud van beroepen als input voor opleidingen.
Al tijdens de interviewfase kan je naar een vergelijking met het aanbod aan opleidingen toewerken. Zo kan je aan
de gesprekspartners uit de bedrijven vragen om in te schatten welke competenties vaak ontbreken voor het kunnen vervullen van de verschillende functies. Tijdens de bedrijfsbezoeken kan je bovendien de kans grijpen om de
werknemers zelf te interviewen en bij hen te polsen naar moeilijkheden die ze ondervinden bij het uitvoeren van
hun eigen functie (zie stap 5: aanpak bedrijfsbezoeken, punten D en E).

2.	Vergelijk het huidige opleidingsaanbod met de toekomstige competentienoden
Als je een beter zicht hebt op de inhoud van bestaande opleidingsprogramma’s, kan je die op een geordende manier vergelijken met de toekomstige competentienoden (resultaten van stap 5). Dat kan je doen per ontwikkeling,
per cluster van beroepen, per functie enzovoort. Met andere woorden, je screent het huidige opleidingsaanbod op
toekomstgerichte competenties.

1

Opties 5 en 6 verwijzen naar bronnenmateriaal dat ondersteunend werkt bij het in kaart brengen van onderwijs- en opleidingsinitiatieven voor
de niveaus één tot vier/vijf in de VKS. De andere opties zijn toepasbaar op alle onderwijs- en opleidingsinitiatieven die je wil aftoetsen aan de
resultaten van deze focusstudie.
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Voor de geselecteerde trends en functies ga je inhoudelijk na welke opleidingen ontbreken en welke competenties
onvoldoende aangeleerd worden in de bestaande opleidingen. Het is het best om voor elke cluster de mensen uit
de expertisecel met de juiste achtergrond te betrekken. Schrijf eerst het resultaat van de oefening uit. Bespreek het
resultaat met de expertisecel en stel dan een schema op waarin je de belangrijkste lacunes in het opleidingsaanbod
oplijst.

Fictief voorbeeld schematische weergave huidige opleidingsaanbod
Thematiek

Hiaten inzake competentieontwikkeling

Internationalisering
• Dealen met gecentraliseerde aankoopcentra
• Internationaal handelen

•
•
•
•

Commerciële en onderhandelingsvaardigheden
Accountmanagement
Merkmanagement
Economische en regelgevende aspecten

Innovatie
• Commerciële inschatting van innovatieprojecten
• Begrip van de wensen van de detailhandelaars en de klanten
• Kennisoverdracht

•
•
•
•
•
•
…

Portfoliomanagement
Industrieel design
Commerciële en zakelijke beoordeling (businesscase)
Begrip van regelgeving
Verdere (her)ontwikkeling van bestaande producten
Marketing

…

…

…

…

3. Het bestuderen van buitenlandse goede praktijken inzake opleiding en vorming
Nu je de belangrijkste lacunes in het opleidingsaanbod hebt geselecteerd, is het tijd om na te denken over mogelijke
oplossingen. Voor bepaalde lacunes is er wellicht onmiddellijk een oplossing te bedenken, maar is de uitwerking
niet haalbaar. Voor andere kwesties weet je misschien helemaal niet waar te beginnen.
Sectororganisaties en opleidingsverstrekkers buiten Vlaanderen stonden mogelijk eerder al voor dezelfde uitdaging. Daarom is het zinvol om, vooraleer over te gaan tot het opstellen van een actieplan (stap 7), enkele inspirerende initiatieven uit het buitenland te identificeren en te onderzoeken.
Voor het merendeel van de sectoren kan je in het buitenland bijvoorbeeld clusters van ondernemingen vinden,
waarbinnen de meest vooruitstrevende bedrijven zich vestigen omwille van de beschikbare knowhow. Dat betekent
dat men in die regio of stad effectief een manier heeft ontwikkeld om de groeiende vraag naar geschoolde arbeid
voor een specifiek segment van de economie op te vangen. Het kan dan ook nuttig zijn om enkele interessante gevallen uit het buitenland te selecteren en daarover informatie te verzamelen.
Dat kan je doen op basis van een desk research, maar idealiter neem je ook effectief contact op met buitenlandse
vormingsfondsen, opleidingsverstrekkers of zelfs bedrijven. Eventueel breng je ook ter plaatse een bezoek om de
meest interessante gevallen tot in detail te bestuderen. Ook hier geldt dat de bezielers van goede praktijken een
drukke agenda hebben. Een buitenlands bezoek (of een andere vorm van informatievergaring over een buitenlandse
praktijk) plannen, doe je dus best tijdig. Werk voor dit onderdeel ook zeker een specifieke aanpak uit om de verworven informatie optimaal te laten renderen.

4.	Rapportering
Stel een rapport op over de onderdelen uitgevoerd in stap 6. Voor het in kaart brengen van het opleidingsaanbod
lijst je relevante initiatieven op en beschrijf je de geselecteerde onderwijs- en opleidingsprogramma’s inhoudelijk
(dat kan schematisch). Op basis van een vergelijking met de resultaten van stap 5 kan je een schematisch overzicht
maken van de hiaten in het huidige opleidingsaanbod. Als je buitenlandse initiatieven bestudeerd hebt, maak je
daar verslag van.
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Heb je onderstaande vragen beantwoord bij de voorbereiding
van de analysefase?
•

Wie zal de interviews afnemen?

•

Hoeveel interviews/bedrijfsbezoeken zijn er nodig om een goed beeld te krijgen van de competentienoden
in de sector, de verschillende subsectoren en de verschillende typen van ondernemingen?

•

Welk type van onderneming willen we bevragen?
❍❍
Op basis van welke selectiecriteria willen we bedrijfsbezoeken vastleggen?
❍❍
Willen we de mogelijkheid laten om de selectie van ondernemingen tussentijds bij te sturen?

•

Over welke functies willen we informatie bekomen?
❍❍
Welke personen worden dan best geïnterviewd?

•

Op basis van welke structuur willen we de interviews afnemen?
❍❍
Vanuit welke invalshoeken worden vragen gesteld.

•

Willen we het huidige opleidingsaanbod bestuderen?
❍❍
Op welke manier kan dat gebeuren?
❍❍
Via welke documenten zullen we een overzicht opmaken van relevante opleidingen?
❍❍
Hoe gaan we bepaalde opleidingen inhoudelijk in kaart brengen?
❍❍
Wie brengt welk onderdeel van het opleidingsaanbod in kaart?

•

Gaan we buitenlandse goede praktijken bestuderen?
❍❍
Aan welke gevallen denken we in de eerste plaats?
❍❍
Op welke manier gaan we die gevallen bestuderen?
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Fase 4	Besluitvorming

en
informatieverspreiding

planning
S TA P 2 : samenstelling expertisecel

FA S E 1

desk research
S TA P 4 : verkennende workshop

FA S E 2

interviews / case studies
S TA P 6 : analyse van het opleidingsaanbod

FA S E 3

aanbevelingen / actieplan
S TA P 8 : rapportering / informatieverspreiding

FA S E 4

S TA P 1 :
voorbereiding

S TA P 3 :
vooronderzoek

S TA P 5 :
analyse o.b.v.
bedrijsbezoeken

S TA P 7 :
besluitvorming

4

De vorige fasen maakten stelselmatig duidelijk welke
beroepen en competenties belangrijk worden om een
succesvolle toekomst van de sector te garanderen
enerzijds en welke initiatieven inzake opleiding en
competentieversterking kunnen inspelen op de
toekomstige competentienoden anderzijds. In deze laatste
fase komt het er op aan om met de expertisecel conclusies
te trekken op basis van de onderzoeksresultaten. Aan de
hand van die conclusies is het mogelijk aanbevelingen
te formuleren en een gedragen actieplan op te stellen.
Tot slot worden de bevindingen uit het onderzoek
weergegeven in een overzichtelijk eindrapport en zo goed
mogelijk gecommuniceerd naar belanghebbenden.
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STAP 7:

4

besluitvorming en actieplan

De vorige fasen verschaften stelselmatig inzicht over toekomstgerichte competenties: hoe je ze kan aanleren en in
hoeverre dat al dan niet zo gebeurt in Vlaanderen. In deze stap trek je conclusies uit de bevindingen. Die conclusies
formuleer je als aanbevelingen.
De aanbevelingen omschrijf je in de mate van het mogelijke in termen van concrete acties. Die acties hoeven zich
niet tot opleidingen te beperken. De verschillende acties worden opgenomen in een actieplan. Voor het opstellen
van het actieplan, betrek je de expertisecel zo veel mogelijk. Omdat de leden van de expertisecel bepaalde actievoorstellen willen aftoetsen binnen hun eigen organisatie, kan je best meerdere vergaderingen voorzien voor het
opstellen van het actieplan.
Je kan eventueel ook aan andere belanghebbenden vragen om feedback te geven op het actieplan. Daarvoor kan je
een specifieke workshop organiseren, waarbij je bijvoorbeeld de deelnemende bedrijven uit de verkennende workshop of de interviewfase uitnodigt. Op die manier worden de onderzoeksresultaten meteen teruggekoppeld naar de
geïnteresseerden.
Stel het actieplan ‘SMART’ op.
1)
2)
3)

4)
5)

Specifiek. Geef aan welke organisatie verantwoordelijk is voor welke actie, wat het doel is en welke doelgroep
je beoogt. Specificeer de aanpak van de actie.
Meetbaar. Bepaal de indicatoren om tussentijds en na afloop van de actie te kunnen evalueren of de actie tot
het gewenste resultaat heeft geleid.
Aanvaard. Laat het actieplan door de belangrijkste betrokkenen goedkeuren. De gedragenheid kan je in de
hand werken door de expertisecel te betrekken bij het opstellen van het actieplan. Ook een workshop ter validering van de onderzoeksresultaten en van het actieplan verhoogt de gedragenheid.
Realistisch. Zorg dat alle acties van het actieplan financieel haalbaar en binnen een vooropgestelde termijn
realiseerbaar zijn.
Tijdgebonden. Geef in het actieplan aan wanneer de acties en de verschillende onderdelen (bv. voorbereiding,
uitvoering, nazorg …) uitgevoerd zullen worden.

Het rapporteren van deze stap doe je door de verschillende aanbevelingen op te lijsten en uit te schrijven. Het actieplan mag je in eerste instantie schematisch opstellen, maar indien mogelijk werk je bepaalde acties ook al meer
in detail uit.
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Eindrapportering
De rapportering van de verschillende onderzoeksfasen kan als input dienen bij de eindrapportering. Dat betekent
echter niet dat het eindrapport de optelsom van de verschillende tussentijdse rapporteringen is. Bij de eindrapportering moet je naar een logische volgorde toewerken.
Het verhoogt de vergelijkbaarheid van de resultaten, als de rapportering over de toekomstige competentienoden
dezelfde structuur volgt in de verschillende sectoren. Het wordt dan eenvoudiger om overkoepelende conclusies te
trekken. Daarom vraagt de overheid om de volgende structuur te volgen voor de eindrapportering.
Inleidend gedeelte
• Relevantie/beleidscontext
• Korte schets van de gevolgde methode en de gekozen onderzoekstappen
Hoofdstuk 1: Kwantitatieve analyse van de evoluties in de sector en de tewerkstelling
• Grafische weergave van de belangrijkste bevindingen/evoluties, aangevuld met een bondige interpretatie
Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen in de sector en impact op de werkvloer
• Beschrijving (uitgeschreven tekst) van de belangrijkste ontwikkelingen voor de sector
• Beschrijving van hoe die ontwikkelingen zich zullen laten voelen op de werkvloer: welke zijn de te verwachten
veranderingen in de bedrijfsvoering/dienstverlening/werkprocessen/…?
Hoofdstuk 3: Te verwachten veranderingen in competentienoden
• Impact van de geselecteerde ontwikkelingen op de competentienoden
• Schematische weergave van de toekomstgerichte competenties per functie
Hoofdstuk 4: Analyse van toekomstgerichte competenties in het huidige opleidingsaanbod
• Toekomstgerichte competenties in het huidige opleidingsaanbod: de belangrijkste bevindingen, aangevuld met
een schematisch overzicht
• Belangrijkste bevindingen uit de studie van buitenlandse goede praktijken
Hoofdstuk 5: Conclusies
• Oplijsten van aanbevelingen (met een korte toelichting)
• Schematisch overzicht van de voorziene acties (met een korte omschrijving, ‘SMART’)
Bijlagen (optioneel):
• Volledige analyse van het huidige opleidingsaanbod
• Beschrijving van de eventuele buitenlandse cases die werden onderzocht
• Uitgebreide versie van het actieplan (en eventueel uitgewerkte acties)

Informatieverspreiding
Behalve de eigen organisatie en de actoren die in de expertisecel werden betrokken, zijn er mogelijks nog andere
organisaties die met de resultaten van het onderzoek aan de slag kunnen. Daarom is het belangrijk om ook buiten
de expertisecel te communiceren over de bevindingen van het onderzoek en over het uitgewerkte actieplan.
Bij de informatieverspreiding gaat het dus niet enkel om het uitdragen van het actieplan en de eigen initiatieven.
Het komt er ook op aan om de informatie die relevant is voor andere actoren, te delen. Informatie geven op maat is
de boodschap.
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Een uitgebreide samenvatting en een basispresentatie vormen de aanzet voor gerichte communicatie.
•

•

•

•

Koppel de resultaten terug naar de ondernemingen. De ondernemingen hebben zelf een cruciale rol met betrekking tot talentontwikkeling. Zij kunnen de informatie uit de focusstudie gebruiken als input voor de eigen
HR-strategie. Het is dus broodnodig om een overzicht van de resultaten op maat van de bedrijven klaar te stomen en om die via de meest geschikte kanalen optimaal te verspreiden. De informatie moet minstens naar de
deelnemende ondernemingen, maar idealiter ook naar een ruimere steekproef van ondernemingen uit de sector,
worden teruggekoppeld.
Verspreid de resultaten ook bij onderwijs- en opleidingsverstrekkers. Zij kunnen de informatie aanwenden om
hun opleidingsaanbod te optimaliseren.
Ongetwijfeld bevat de studie ook nuttige informatie voor beleidsmakers op verschillende niveaus, zoals Vlaams,
federaal en sectoraal. Zij kijken wellicht uit naar de samenvatting van de belangrijkste vaststellingen tijdens het
onderzoeksproces en de beleidsaanbevelingen die daaraan gekoppeld zijn.
Laat de resultaten als input dienen voor Competent en de Vlaamse Kwalificatiestructuur.

Het opleidingsfonds gebruikt de resultaten best zo veel mogelijk in de contacten met andere instanties. Het kan zich
bovendien inspannen om de resultaten toegankelijk te maken voor werknemer en werkzoekende (in functie van
een loopbaanbegeleiding).
Verlies ook het opgestelde actieplan niet uit het oog. De implementatie van de verschillende acties door de respectievelijke verantwoordelijken vereist verdere opvolging.
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