
ESF studie
Competentienoden Vlaamse Drone-industrie

Resultaten online bevraging EUKA-leden
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Onderzoeksopzet 

• Online bevraging via e-mailuitnodiging door EUKA op basis van EUKA-adressenbestand
• 2 herinneringsmails naar non-responders
• Gerichte telefonische opvolging naar beperkt aantal non-responders

• Veldwerk van 12 juli t.e.m. 29 september

• Steekproefgrootte N=41
• 43 respondenten vulden de vragenlijst volledig in (bruto-steekproef)
• 41 respondenten gaven aan dat hun bedrijf/organisatie drone/UAV-gerelateerde activiteit(en) uitvoert, 

al dan niet met behulp van onderaannemer(s) (netto-steekproef)

Door de beperkte steekproefgrootte en het feit dat er niet geverifieerd kan worden in welke mate 
de steekproef de volledige populatie van drone-gerelateerde bedrijven/organisaties weerspiegeld, 
kunnen de resultaten niet veralgemeend worden en doen we m.a.w. enkel uitspraken over de 
groep van bevraagde bedrijven/organisaties



Inhoud

• Onderzoeksopzet
• Profiel van de respondenten
• Drone-gerelateerde competentie-noden
• Conclusies

4



20%

12%

12%

12%

10%

7%

7%

5%

5%

2%

2%

2%

2%

Andere diensten

Onderzoek

Bouw

Informatie (IT)

Wetenschappelijke en/of technische diensten

Productie

Onderwijs / educatieve diensten

Transport en logistiek

Kunst, entertainment en recreatie

Verzekering

Management van bedrijven

Nutsbedrijven

Mijnbouw

Activiteit van het bedrijf of de organisatie

Basis: alle respondenten (N=41)

• Verhuur
• Telecommunicatie
• Overheden - infra
• Juridisch
• Innovatiecluster veiligheid - O&O&I
• Industriële bedrijven (food sector) indoor/outdoor
• Fotogrammetrie voor architecten
• Fotografie activiteit



51%

32%

29%

27%

17%

12%

12%

10%

10%

5%

2%

0%

Drone pilootdiensten (vliegen)

Onderzoek en ontwikkeling NIET-EXCLUSIEF voor de drone-industrie

Om operationele activiteiten te optimaliseren of uit te breiden

Andere

Onderzoek en ontwikkeling EXCLUSIEF voor de drone-industrie

Drone training service (piloot training, opleiding drone bouw, …

Het bouwen van software  NIET-EXCLUSIEF voor de drone-industrie

Productie en verkoop van drones

Drone onderhoud en maatwerk

Het bouwen van software  EXCLUSIEF voor de drone-industrie

Het bouwen van hardwarecomponenten voor de drone-industrie

Niet van toepassing (geen drone/UAV-gerelateerde activiteiten)

Drone-/UAV-gerelateerde activiteiten, al dan niet met behulp 
van onderaannemer(s)

• Wetenschappelijk onderzoek met speciale camera's 
(multi-spectraal, thermaal)

• Verzekeringen
• Unmanned Traffic Management software
• Recreatie
• Juridische bijstand
• Inspecties, analyse, opmetingen, expertise
• Innovatiecluster veiligheid, o.a. drones
• Drone Detection & Mittigation
• Dataverwerking - Consultancy
• Beroepsgerichte geaccrediteerde opleidingen 

(bachelors, postgraduaten)
• Afleveren van geanalyseerde drone data

Basis: alle respondenten (N=41)
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Drone pilootdiensten (vliegen)

Om operationele activiteiten te optimaliseren of uit te breiden

Andere

Onderzoek en ontwikkeling NIET-EXCLUSIEF voor de drone-industrie

Drone training service (piloot training)

Het bouwen van software NIET-EXCLUSIEF voor de drone-industrie

Onderzoek en ontwikkeling EXCLUSIEF voor de drone-industrie

Productie en verkoop van drones

Het bouwen van hardwarecomponenten voor de drone-industrie

Het bouwen van software EXCLUSIEF voor de drone-industrie

Drone onderhoud en maatwerk

Belangrijkste drone-/UAV-gerelateerde activiteit 
voor het bedrijf of de organisatie

• Verzekeringen
• Recreatie
• Juridische bijstand
• Innovatiecluster veiligheid, o.a. drones
• GIS, genereren van kaarten met meetgegevens
• Drone Detection & Mittigation
• Beide zijn van toepassing

Basis: alle respondenten (N=41)



12%

24%

46%

17%

Minder dan 1 jaar

1 tot 2 jaar

2 tot 5 jaar

Meer dan 5 jaar

Hoe lang al bezig met drone(-gerelateerde) 
activiteiten?

63% is al meer dan 2 jaar bezig 
met drone(-gerelateerde) activiteiten

Basis: alle respondenten (N=41)



12%

29%

59%

Concept

Ontwikkeling

Realisatie
(producten/diensten zijn

in gebruik genomen)

Fase van de drone(-gerelateerde) activiteiten

Basis: alle respondenten (N=41)



10%

22%

68%

Enkel voor eigen gebruik

Enkel voor gebruik door derden

Zowel voor eigen gebruik als voor
gebruik door derden

Drone(-gerelateerde) activiteiten bedoeld voor…

Basis: alle respondenten (N=41)
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32%

10%
17%

12%
17%

nog geen 1 tot 5 klanten 6 tot 10 klanten 11 tot 20 klanten 21 tot 50 klanten Meer dan 50 klanten

Aantal klanten die beroep gedaan hebben op 
drone(-gerelateerde) activiteiten

Basis: alle respondenten (N=41)



59%

12%

5%

2%

5%

2%

15%

0%

1-10%

11-20%

20-50%

>50%

Weet niet

Niet van toepassing (geen drone-
gerelateerde inkomsten)

% van drone-gerelateerde inkomsten 
afkomstig van export

24% heeft inkomsten 
uit het buitenland

Basis: alle respondenten (N=41)

49%

20%

31%

toenemen

stabiel blijven

weet niet

Verwachte evolutie (N=35)
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32%

12%
2% 5% 2%

15%

2%

17%

0 1-2 3-5 6-9 10-24 25-49 50-249 250 - 499 500 of meer

Aantal werknemers

Basis: alle respondenten (N=41)



12%

51%

20%
10%

2% 2% 2% 0% 0%

0 1-2 3-5 6-9 10-24 25-49 50-249 250 - 499 500 of meer

Aantal werknemers betrokken bij of ingezet 
voor drone/UAV-gerelateerde activiteit(en)

Basis: alle respondenten (N=41)
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Drone-gerelateerde competenties: 
belangrijkheid en momenteel te weinig bij medewerkers

Onvoldoende
(% veel of eerder te weinig

Top 3 - veel of eerder te 
weinig bij medewerkers

1. Expertise in data processing  & 
intelligence (44%)
Expertise in IT security (44%)

3. Expertise in bedrijfsvoering (34%)

Belangrijkheid voor succes (% heel of eerder belangrijk)

Basis: alle respondenten (N=41)



Drone-gerelateerde competenties: 
belangrijkheid en momenteel te weinig via leveranciers

Onvoldoende
(% veel of eerder te weinig

Top 3 - veel of eerder te 
weinig via leveranciers

1. Expertise in data processing & 
Intelligence (34%)

2. Expertise in edge en cloud
computing (32%)

3. Expertise in connectiviteit (29%)

Basis: alle respondenten (N=41)

Belangrijkheid voor succes (% heel of eerder belangrijk
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46%
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37%

46%

32%
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39%

27%
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20%

20%

17%
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15%

24%

5%

15%

7%

10%

7%

10%

5%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Expertise in distributie

Expertise in bedrijfsvoering

Expertise in IT security

Expertise in flight control

Expertise in edge & cloud computing

Expertise in connectiviteit

Piloot-expertise

Expertise in hardware

Expertise in data processing & intelligence

Van cruciaal belang Van aanzienlijk belang Van beperkt belang Van geen belang

Belang van competentie-ontwikkeling of -versterking 
voor het succes van drone-gerelateerde activiteiten van 
bedrijf/organisatie in de komende 3 jaar

%
Van cruciaal of 

aanzienlijk belang

85%

78%

73%

73%

71%

61%

59%

56%

34%

Basis: alle respondenten (N=41)
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0%

3%

14%

22%

Expertise in data processing &
intelligence

Expertise in flight control

Expertise in bedrijfsvoering

Expertise in hardware

Expertise in connectiviteit

Piloot-expertise

Expertise in edge & cloud
computing

Expertise in IT security

Expertise in distributie

71%

49%

60%

91%

79%

39%

69%

71%

52%

Expertise in data processing &
intelligence

Expertise in flight control

Expertise in bedrijfsvoering

Expertise in hardware

Expertise in connectiviteit

Piloot-expertise

Expertise in edge & cloud
computing

Expertise in IT security

Expertise in distributie

24%

17%

6%

21%

15%

12%

19%

14%

17%

Expertise in data processing &
intelligence

Expertise in flight control

Expertise in bedrijfsvoering

Expertise in hardware

Expertise in connectiviteit

Piloot-expertise

Expertise in edge & cloud
computing

Expertise in IT security

Expertise in distributie

Op welke manier(en) overweegt men de competentie te 
ontwikkelen/versterken?

N
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39%

49%

29%

38%

26%

64%

41%

21%

17%

Expertise in data processing &
intelligence

Expertise in flight control

Expertise in bedrijfsvoering

Expertise in hardware

Expertise in connectiviteit

Piloot-expertise

Expertise in edge & cloud
computing

Expertise in IT security

Expertise in distributie

Opleiding/coaching 
huidige medewerkers

Aantrekken
nieuwe medewerkers

Samenwerking met 
partner(s)/leverancier(s)

Weet niet

Basis: Respondenten die een bepaalde compententie van (beperkt, aanzienlijk of cruciaal) belang vinden en aangeven de competentie te gaan 
ontwikkelen/versterken via medewerkers of leveranciers
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20%

22%

20%

10%
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37%

Expertise in data processing & intelligence

Expertise in flight control

Expertise in bedrijfsvoering

Expertise in hardware

Expertise in connectiviteit

Piloot-expertise

Expertise in edge & cloud computing

Expertise in IT security

Expertise in distributie

Andere

Geen van deze

Drone-gerelateerde competenties die de komende 3 jaar 
voor bedrijf/organisatie onvoldoende beschikbaar zullen zijn

Basis: alle respondenten (N=41)



Drone-gerelateerde competenties: 
belang van versterking, onvoldoende beschikbaar komende 
3 jaar en belangrijkste manier van versterken

Basis belangrijkheid van versterking en beschikbaarheid: alle respondenten (N=41) 
Basis manier van versterken: respondenten die een bepaalde compententie van (beperkt, aanzienlijk of cruciaal) belang vinden en aangeven de competentie te gaan 

ontwikkelen/versterken via medewerkers of leveranciers 

Belangrijkheid (% van cruciaal of aanzienlijk belang)

Onvoldoende
(% de komende 3 jaar 

onvoldoende beschikbaar voor 
bedrijf/organisatie

Via partner(s) / leverancier(s)

Via opleiding/coaching huidige 
medewerkers



Versterking van competenties via EUKA en 
haar netwerk

66%

51%

% dat graag in contact gebracht wil worden met bedrijven/organisaties uit het EUKA-netwerk om competenties van …

het eigen bedrijf te versterken

een ander(e) bedrijf/organisatie te helpen versterken
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Mijn bedrijf/organisatie is sterk in het succesvol in de markt zetten van
nieuwe producten/diensten

Andere bedrijven/organisaties vragen ons om advies over nieuwe
technologieën

Mijn bedrijf/organisatie kan nieuwe technologie heel goed vertalen naar
nieuwe producten/diensten met echte meerwaarde voor een specifieke

doelgroep

Over het algemeen is mijn bedrijf/organisatie bij de eerste om nieuwe
technologie te verkennen

Het is voor mijn bedrijf/organisatie een doel om mee zijn met de nieuwste
technologie

Helemaal akkoord Eerder akkoord Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord Geen mening

Technological innovativeness
%

(heel + eerder) 
akkoord

95%

83%

76%

73%

59%
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7%
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Mijn bedrijf/organisatie verkent nieuwe drone-(gerelateerde) producten
en/of diensten zonder hulp van anderen

Drones zijn voor ons louter een middel om in bepaalde behoeften/noden
van bepaalde (interne of externe) klanten te voorzien

Mijn bedrijf/organisatie heeft een zeer specifieke drone-(gerelateerde)
expertise: we kiezen er bewust voor om niet alles wat met drones te

maken heeft, aan te bieden

De doelgroep van onze drone-(gerelateerde) activiteiten is enthousiast
over onze producten/diensten

Helemaal akkoord Eerder akkoord Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord Geen mening

Stellingen m.b.t. drones
%

(heel + eerder) 
akkoord

90%

71%

61%

46%
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Vragen, bedenkingen of opmerkingen rond de competentienoden van 
de Vlaamse drone-industrie, EUKA en/of deze enquête?

Mooi initiatief!

Wat wordt bij EUKA de strategie in de relatie tussen drone-
industrie en ruimtevaart-industrie ?

Ik denk dat de noden van de drone-industrie passen in de bredere maak- en software-industrie met 
betrekking tot automatisering en data-analyse. Mij lijkt het te beperkt om enkel rond de drone-

industrie competentienoden te ontwikkelen en daar dan een onderwijsprogramma op af te stemmen.

Het toepassingsgebied van drones in diverse sectoren lijkt eindeloos, succesvol hierop inspelen zal een set 
van skills vragen die erg divers kunnen zijn, combinatie van technologisch en juridische know-how, 
onderzoeksvaardigheden, verkoopstechnieken zal afhankelijk van de toepassing in meer of mindere mate 
noodzakelijk zijn. Een sterk en divers praktijkgericht opleidingsaanbod is nodig om hier gericht op te kunnen 
inspelen. Ook het belang van samenwerking met onderzoeksgroepen voor praktijkgericht onderzoek, wordt 
hierin een belangrijke hefboom om snelheid en schaalgrootte van marktadoptie van dronetoepassingen te 
realiseren.

Een vlottere werking van de betrokken 
overheidsinstantieEen te grote belofte naar mensen die een opleiding willen 

volgen om drone-piloot te worden dat dit de toekomst wordt. 
Ware het niet dat bedrijven hun eigen personeel uiteraard 
omdat ze de nodige kennis hebben opleiden tot piloot 
waardoor andere piloten gewoon een dure opleiding volgen 
maar zelden aan het werk komen tenzij ze films maken voor 
bedrijven maar dat is ook al verzadigd

De "drone-industrie" bestaat deels uit de grote – kapitaalkrachtige - spelers, maar ook uit een 
deel kleine spelers die nauwelijks aan de bak komen, terwijl deze ook relatief grote 
investeringen hebben moeten doen. In deze laatste categorie blijven er steeds spelers bij 
komen, voortgestuwd door een "hype" waarbij alles rozegeur en maneschijn lijkt te zijn. Om de 
kleinere partijen ook een levensvatbare kans te geven, dient het publiek geregeld ook correct 
en objectief, met de nodige realiteitszin, geïnformeerd te worden over de reële slaagkans in de 
sector en de zware concurrentie uit het minder legale/hobby circuit. Zonder deze ingreep zullen 
de competentienoden en dus ook het grootste deel van de "drone-industrie" enkel van 
toepassing zijn voor de grote-kapitaal krachtige spelers, op een uitzondering na.Andere eerder verworven competenties zijn volgens ons noodzakelijk 

om een zelfstandige drone-gerelateerde activiteit uit te bouwen, bv. 
landmeters, thermische camera...



Toelichting aanpak 

ESF studie
Competentienoden Vlaamse Drone-industrie
Rob Gielen, InnovationConsultant, Cegeka
Inge Ectors, Researcher, Hogeschool PXL
Wouter Hustinx, Onderzoekshoofd, Hogeschool PXL 11 JUNI 2018



Introductie & agenda

• Ontvangst

• Desk research (Rob Gielen – EUKA/Cegeka)

• Analyse van huidig opleidingsaanbod (Wouter Hustinx – PXL)

• Resultaten Diepte-interviews (Inge Ectors – PXL)

• Next steps



Inleiding
Hoofddoelstellingen

• “Wat is de impact, door adoptie van drone technologie binnen de reguliere 

industrie, op de competentie noden en verwachtingen?”

• “Waar en hoe moeten de opleidingsprogramma’s bijgestuurd worden om aan 

deze nieuwe noden een antwoord te bieden?”



Inleiding
Bijkomende doelstellingen

• Bevestiging te vinden van evolutionaire trend van de drone adoptie binnen de 

reguliere industrie takken & Detectie van eventuele bijkomstige evoluties

• Identificatie van competentie impact & noden

• Fit Gap t.o.v. bestaande opleidingsprogramma's

• Aanbevelingen naar eventuele bijsturingen, uitbreidingen en heroriëntaties 

van de opleidingsprogramma’s



Team

Peter Lathouwers Astrid Hannes Francis Vos

Research board
Mark Vanlook

Rob Gielen Inge Ectors

Research team

Kevin Logist Wouter Hustinx



Aanpak
Stappen & mijlpalen

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Voorbereiding Vooronderzoek Besluitvorming en 
informatieverspreiding

STAP 1: Planning
STAP 2: Samenstelling expertise cel

STAP 3: Deskresearch & workshop
STAP 4: Analyse van huidige opleidingsaanbod
STAP 5: Diepte interviews

STAP 6: Online bevraging & opvolging
STAP 7: Verwerking & analyse van de resultaten

STAP 8: Aanbevelingen & Actieplan
STAP 9: Rapport & informatieverspreiding

Project Board 1 Project Board 2 Project Board 3

Expertise Cel 1

29/01/2018

Expertise Cel 2

26/06/2018

Expertise Cel 3

13/11/2018

Voorstelling resultaten

22/01/2019

Analyse van toekomstige 
competentie- en 
opleidingsnoden
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Stappen & mijlpalen

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Voorbereiding Vooronderzoek
Analyse van toekomstige 

competentie- en 
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STAP 6: Online bevraging & opvolging
STAP 7: Verwerking & analyse van de resultaten

STAP 8: Aanbevelingen & Actieplan
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Deskresearch
Francis Knudde – Rob Gielen



Potential Drone-powered industry



Potential Drone-powered industry
Estimated value in Belgium (m€)



What are the needs?
Drone market needs







Impact op arbeidsmarkt
Jobcreatie

In Europa tegen 2050

• 100.000 directe jobs 
– Piloten, onderhoud, technici, verzekering, …

• 250.000 – 400.000 indirecte jobs
– Software, hardware, …

– Electronics, engines, …



Impact op arbeidsmarkt
Jobshift

• Digitalisering & robotisering -> Toename in jobs
– Perceptie is verkeerd: Groei gestaag, ontslag = big bang

• Jobinhoud zal veranderen
– Technologie stijgt, zo ook klantverwachting

• ‘Enhanced Human’
– Productie verhogen dmv robotica

• Houdbaarheid kwalificatie/competentie daalt
– Shift van verantwoordelijkheid: Onderwijs -> Werkgever



Analyse van huidige opleidingsaanbod
Wouter Hustinx



Analyse van opleidingen en competenties
Werkwijze

Zoekstrategie 1
• Google: “Drone” & “Opleiding”
• Google “RPAS” & “Opleiding”  (Remotely

Piloted Aircraft System)
• Google: “drone opleiders”
• Website Syntra limburg: “Drone”
• Hoger onderwijs register: “Drone” (geen 

resultaten)
• www.onderwijskiezer.be
• Max. 2 pagina’s in Google

Zoekstrategie 2
• Zoekactie: PXL and DRONE

• Zoekactie: Thomas more AND Drone

• Zoekactie: KULEUVEN AND Drone

• Etc.

http://www.onderwijskiezer.be/


Analyse van opleidingen en competenties
Analyseschema

Competenties

Competenties

Competenties

Opleidingen Opleidingen Opleidingen



Analyse van opleidingen en competenties
Competenties met eerder technische inslag

BESTUREN VAN EEN DRONE

EEN DRONE ONDERHOUDEN

 EEN DRONE BOUWEN

EEN DRONE HERSTELLEN

FOTOREPORTAGES MAKEN MET 
EEN DRONE

VIDEOREPORTAGES MAKEN 
MET EEN DRONE



Analyse van opleidingen en competenties
Algemenere competenties

TOEGEPASTE BEDRIJFSVOERING 
IN DRONES

LUCHTVAARTWETGEVING PRIVACYWETGEVING
COMMUNICATIETERMINOLOGIE 

IN DE LUCHTVAART

ALGEMENE INZICHTEN IN DE 
DRONEWERELD

PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN



Analyse van opleidingen en competenties
Domeinspecifieke competenties

AAN IEMAND AANLEREN OM EEN 
DRONE TE BESTUREN

SEARCH & RESCUE MET DRONESFOTOGRAMMETRIE MET DRONES INSPECTIE MET DRONES

THERMOGRAFIE MET DRONES
BEVEILIGING VAN GROTE 

EVENEMENTEN MET DRONES
VERZEKERING VAN DRONES

FOTO- EN VIDEOREPORTAGE VAN 
GROTE EVENEMENTEN MET 

DRONE



Analyse van opleidingen en competenties
Domeinspecifieke competenties

DRONE-WETGEVING

AERODYNAMICA VLIEGTUIGELEKTRICITEIT VLIEGTUIGMECHANICA

VLIEGTUIGMATERIALENVLIEGTUIGSYSTEMEN



Analyse van opleidingen en competenties
Aanvullende competenties vanuit mondiale studie

• Zoekterm: Drone AND Courses



Aanvullende competenties vanuit mondiale studie

AERIAL CINEMATOGRAPHY AERIAL STORYTELLING

EEN DRONE OP EEN LUCHTHAVEN 
GEVAARLIJKE 

WEERSOMSTANDIGHEDEN

INSPECTIE VAN HET TOESTEL LADEN VAN EEN VRACHT

PROJECT MANAGEMENT WITH 
DRONE (CONSTRUCTION 

INDUSTRY)



Drones in ‘tienerschool’ 10-14 j



Hoger niveau:



Diepte-interviews
Inge Ectors



Diepte-interviews
Opzet

• Doel: het in kaart brengen van de competentie-verwachtingen 
van key-stakeholders

• Aanpak: 8 diepte-interviews van 1,5 uur met key-stakeholders
– EUKA selecteert key-stakeholders die bereid zijn om mee te 

werken aan het onderzoek
– PXL contacteert deze deelnemers om het diepte-interview 

in te plannen, voert het interview uit en analyseert de 
gesprekken. 

– Gesprekken en data blijven anoniem, tenzij met expliciete 
toestemming van de bevraagde  

• Resultaat: een powerpoint-rapport



Diepte-interviews
Uitvoering

• De diepte-interviews werden uitgevoerd tussen 23 april en 14 mei 2018

• De 8 bevraagden: een divers publiek
– Vraag en aanbod

– Diverse sectoren

– Van lokale tot wereldwijde focus

– Van technology-driven tot customer-driven

– Van millennials tot babyboomers

• Van digital natives tot digital immigrants



Resultaten diepte-interviews
De aantrekkingskracht van drones

• Starten vanuit passie
– In de eigen garage een drone van A tot Z bouwen

• De drone als status-symbool

• De hype voorbij: ontgoocheling

De Gartner Hype Cycle for emerging technologies - 2017



Resultaten diepte-interviews
Van gadget naar professioneel werkinstrument

• Evolutie van amateurisme naar professionaliteit 
– Storming > norming > forming > performing > adjourning

(Teamontwikkelingsmodel van Tuckman)
– Kwaliteit 
– Veiligheid (“luchtvaart-denken”)
– Van A tot Z naar specialisatie
– Van technologie naar een product
– Survival of the fittest

• Efficiënt en veilig een resultaat neerzetten dat toegevoegde waarde biedt aan klanten
• “Commodity”

Minder (Vlaamse) drone-aanbieders



Resultaten diepte-interviews
Drones in Vlaanderen

DRONE = HARDWARE ?



Resultaten diepte-interviews
Drones in Vlaanderen

DRONE = ONDERHOUD



Resultaten diepte-interviews
Drones in Vlaanderen

DRONE = SOFTWARE !



Resultaten diepte-interviews
Drones in Vlaanderen

DRONE = DOEL ?



Resultaten diepte-interviews
Drones in Vlaanderen

DRONE = MIDDEL !



The survival of the fittest
Means-end chain thinking



The survival of the fittest
Means-end chain thinking

The self

The feeling

The outcome

The things



AANBIEDERS

• Eigenbelang 
– Conflict of focus: nu <> toekomst

• Te weinig ondernemend/commercieel
– Business potentieel 

– Story telling

– “wetgeving”

– Te lokale focus <> schaalbaarheid 

(internationaliseringsmogelijkheden)

OMGEVINGSFACTOREN

• Wetgeving ?

• Te kleine investeringsbereidheid ?

• Maatschappij ?

Resultaten diepte-interviews
Een succesvolle Vlaamse drone-industrie: afremmende factoren



Resultaten diepte-interviews
Een succesvolle Vlaamse drone-industrie: afremmende factoren

• Innovatie & onderzoek vertalen naar praktijkgerichte 
toepassingen die hun weg kunnen vinden naar 
ondernemingen

“Er is nood aan drone-gerelateerde, speelse, innovatieve 
trajecten (cfr. de Groep T Solar Challenge)”



Resultaten diepte-interviews
De keerzijde van een florerende (Vlaamse) drone-industrie

• Minder nood aan repetitieve jobs rond meten, registreren, in kaart 
brengen,…
– Landmeters
– Inspecties (reactief en pro-actief)
– Bewakingsagenten
– …

“Bepaalde taken zullen minder omvangrijk/belangrijk worden 
of zelfs verdwijnen, maar er komen andere taken in de plaats”



Resultaten diepte-interviews
Competentie-noden

• Kennis
– Data-verwerking: van info-overload naar actionable insights (vb. data-scientist of AI-

opleiding)

– Wetgeving?

– “Technologische bagage”

– Generalisten en specialisten

“De expertise is er, maar te veel verspreid of verstopt.”



Resultaten diepte-interviews
Competentie-noden

• Vaardigheden

– Innovatiepotentieel kunnen inschatten en de brug slaan tussen technologie en klant

• realistische kijk op technologische mogelijkheden én marktopportuniteiten 

– Multidisciplinair samenwerken 

• Binnen één bedrijf (over verschillende disciplines), maar ook tussen bedrijven/organisaties

– Ondernemerschap 

• Business thinking

• “Doeners-mentaliteit”

• Eagerness

• Commercialiseren

• Klantgerichtheid 

• Internationale focus



Resultaten diepte-interviews
Competentie-noden

• Vaardigheden (vervolg)
– Change management / leren omgaan met verandering

– Leervermogen: snel zelfstandig informatie opzoeken en verwerken om expertise te verwerven 

– Resultaatsgerichtheid 

• Middel <> doel

• Getting things done

– Project management (plannen, organiseren, communiceren, generalist,…)

– Story telling / communiceren

– Luchtvaart-denken (veiligheid – kwaliteit)



Resultaten diepte-interviews
Competentie-noden

• Attitudes
– Coöperatieve houding

• See the bigger picture

– Verantwoordelijkheidszin / ownership

– Veiligheidsbewust handelen

– Kwaliteitsbewustzijn

– Bereidheid tot leren

– Accuraat/nauwkeurig werken



Resultaten diepte-interviews
The next step?

• Een resultaatsgericht consortium rond een concrete drone-case (vb. veiligheid) ?
– Overheid / beleid

– Belangenvereningen

– Drone-industrie

– Onderwijsinstellingen

– Werkgeversorganisaties / afnemers

– Ethisch?

– PR



Een resultaatsgericht consortium rond een concrete drone-case
Veiligheid

Waarden

Gevolgen –
voordelen - benefits

Eigenschappen - attributen

Juistere en/of meer info 
efficiënt verzamelen en omzetten in 
actionable insights

Veiligheid

?



Resultaten diepte-interviews
The next step?

• Een resultaatsgericht consortium rond een concrete drone-case (vb. veiligheid) ?
– Overheid / beleid

– Belangenvereningen

– Drone-industrie

– Onderwijsinstellingen

– Werkgeversorganisaties / afnemers

– Ethisch?

– PR



Resultaten diepte-interviews
The next step?

• Een resultaatsgericht consortium rond een concrete drone-case (vb. veiligheid) ?
– Overheid / beleid

– Belangenvereningen

– Drone-industrie

– Onderwijsinstellingen

– Werkgeversorganisaties / afnemers

– Ethisch?

– PR

• Innovatief case met tastbare 
toegevoegde waarde / ROI 
• acceptatie maatschappij
• internationalisering

• Een shared model voor verschillende 
service-providers

• Drone als vehicle om samen te werken



Next steps…



Aanpak
Stappen & mijlpalen

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Voorbereiding Vooronderzoek
Analyse van toekomstige 

competentie- en 
opleidingsnoden

Besluitvorming en 
informatieverspreiding

STAP 1: Planning
STAP 2: Samenstelling expertise cel

STAP 3: Desk research 
STAP 4: Analyse van huidige opleidingsaanbod
STAP 5: Diepte interviews

STAP 6: Online bevraging & opvolging
STAP 7: Verwerking & analyse van de resultaten

STAP 8: Aanbevelingen & Actieplan
STAP 9: Rapport & informatieverspreiding

Project Board 1 Project Board 2 Project Board 3

Expertise Cel 1

29/01/2018

Expertise Cel 2

11/06/2018

Expertise Cel 3

13/11/2018

Voorstelling resultaten

22/01/2019



Aanpak
Fase 3

• Stap 6: Online bevraging en opvolging
– Initieel doel: aftoetsen van de in de vorige fase gedetecteerde competentienoden 

en het bekomen van bijkomende inzichten
Weinig toegevoegde waarde?
 Vrees voor generieke antwoorden?

– Voorstel: In kaart brengen van huidige expertise en 
competentienoden per Vlaamse speler
 Doel: Flessenhalzen in competenties van Vlaamse 

drone sector blootleggen.



Aanpak
Fase 3

• Stap 6: Online bevraging en opvolging

– Aanpak: online bevraging van het EUKA-netwerk m.b.v. e-
mailuitnodiging 
• EUKA levert een e-mailadressenbestand van te bevragen 

netwerkleden aan
• PXL stuurt een uitnodigingsmail (en 1 herinneringsmail naar 

non-responders) en analyseert de resultaten
• Gesprekken en data blijven anoniem, tenzij met expliciete 

toestemming van de bevraagde
– Resultaat: een powerpoint-rapport



Verdere stappen

• Opstellen vragenlijst + aanmaken online enquête di 12 juni – ma 9 juli 2018
• Aankondiging bevraging door EUKA ma 9 juli 2018
• Online bevraging EUKA-netwerk di 10 juli – zo 26 augustus

– Uitnodigingsmail di 10 juli 2018
– Herinneringsmail 1 do 2 augustus 2018
– Herinneringsmail 2 ma 20 augustus 2018

• (Eventuele telefonische opvolging ma 27 augustus - di 11 september 2018)
• Expertise cel 3 (@Cegeka/PXL)  13 november 2018
• Finale presentatie resultaten  22 januari 2019



Mogen wij u vragen….

• Actieve participatie tijdens online bevraging

• Tijdige reactie is cruciaal

• Open & constructieve houding!



Hartelijk dank



W W W .  C E G E K A .   C  O M
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