
25 AUGUSTUS 2020



16u30-16u40 Welkom, door EUKA/Flanders Make

16u40-17u00 Korte kennismaking aanwezigen 

17u00-17u20 Kader van het project, door Vera Hoogsteyns – Hogeschool PXL
Profiel en uitdagingen ‘lerende’
Profiel en uitdagingen ‘coach’ 
Kenmerken van de SWITCH-werkplek 
Juridisch kader – administratieve verwachtingen 

17u20-… Tijd voor vragen – Mogelijkheid om in te tekenen 

AGENDA



ESF SWITCH – WAT?

SWITCH-LEREN
• Werkplekleren

• Werknemer A loopt tijdelijk mee met werknemer B, vervolgens loopt 
werknemers B tijdelijk mee met werknemer A 

• Kennisdeling
• Wederkerig leren 
• Praktijkgericht: op de werkvloer 

• Doelgroep van ons project: de drone-industrie 



ESF SWITCH – WIE?

ROLLEN HET SWITCH-WERKPLEKLEREN
• Werkplekcoach deelt expertise en vaardigheden

• Vb. een zelfstandig dronepiloot, een bedrijfsleider, een IT’er in 
technologiebedrijf

• Werkpleklerende ontvangt en verwerft nieuwe kennis en inzichten
• Vb. een onderzoeker in proefcentrum landbouw, bedrijfsleider, IT-

medewerker



ESF SWITCH – PROFIEL EN UITDAGINGEN ‘COACH’

COACH 
• Je neemt je lerende mee op pad tijdens een (of meerdere) reguliere werkdag

• Maak op voorhand afspraken over werkuren en over de opdracht die jullie gaan uitvoeren 

• Voorzie hiervoor tijd. De lerende komt om te leren en is geen extra werkkracht

• Denk op voorhand na over wat je hem/haar gaat leren
• Welke info is nodig? Stuur eventueel leesvoer of filmpjes op voorhand door
• Kan de lerende iets oefenen of proberen tijdens jullie dag samen? 

• Denk al na over wat + hoe je instructies gaat geven

• Vergoeding is voorzien – ESF werkt met “SUT”: tarief obv je brutoloon op 1/1/2018



ESF SWITCH – PROFIEL EN UITDAGINGEN ‘LERENDE’

LERENDE
• Bereid je goed voor. Wat wil je juist weten, leren, kennen om straks tevreden 

naar huis te gaan? 
• Wat moet je leren zodat je leidinggevende straks tevreden is?

• Denk al eens na over hoe jij leert. Heb je veel achtergrondinfo nodig? Of net 
veel oefening in de praktijk?

• Laat je alvast inspireren door de bedrijfswebsite van je coach en zijn/haar 
LinkedIn profiel

• Je geniet gratis opleiding op de werkvloer. Werktijd = investering in opleiding



ESF SWITCH – PROFIEL EN UITDAGINGEN WERKPLEK

WERKPLEK
• Speciale veiligheidsvoorschriften op jouw werkvloer? 

• Zorg dat deze duidelijk zijn voor de lerende
• Veiligheidskledij? Voorzie deze voor je lerende

• Structuur helpt om leerkansen te scheppen

• Afspraken over werkuren: communiceer ze 



ESF SWITCH – ENKELE VOORBEELDEN VAN HOE SWITCHEN ERUIT KAN ZIEN

Onderzoeker van proefcentrum fruit / landbouw
Switch met een zelfstandig drone-piloot



ESF SWITCH – ENKELE VOORBEELDEN VAN HOE SWITCHEN ERUIT KAN ZIEN

Welke drones brengen welke parameters best in beeld? 
Hoe hoog moeten we onze piloten laten vliegen voor 
maximaal resultaat? 
Wat kan er nog meer met drones, buiten wat wij zien? 

Proefcentrum: ontdekt inzetbaarheid van drones
Piloot: deelt kennis, verkent noden van potentiële klant

Onderzoeker van proefcentrum fruit / landbouw
Switch met een zelfstandig drone-piloot



ESF SWITCH – ENKELE VOORBEELDEN VAN HOE SWITCHEN ERUIT KAN ZIEN

Eigenaar drone-bedrijf 
Switch met een landbouwer



ESF SWITCH – ENKELE VOORBEELDEN VAN HOE SWITCHEN ERUIT KAN ZIEN

Wat kan er nog meer met drones, buiten wat wij zien? 

Drone-bedrijf: ontdekt potentiële uitdagingen in de 
toekomst
Landbouwer: geraakt geïnspireerd over wat drones 
kunnen betekenen

Eigenaar drone-bedrijf 
Switch met een landbouwer



ESF SWITCH – ENKELE VOORBEELDEN VAN HOE SWITCHEN ERUIT KAN ZIEN

Zelfstandig landmeter 
Switch met een zelfstandig piloot



ESF SWITCH – ENKELE VOORBEELDEN VAN HOE SWITCHEN ERUIT KAN ZIEN

Wat kan een drone betekenen voor een landmeter? Hoe 
meet een landmeter iets in, wat zijn basisbeginselen?

Landmeter: scherpt kennis van drone-mogelijkheden aan
Zelfstandig piloot: ontdekt waar landmeters nood aan 
hebben, hoe hij hen kan ondersteunen, etc.

Landmeter 
Switch met een zelfstandig piloot



ESF SWITCH – ENKELE VOORBEELDEN VAN HOE SWITCHEN ERUIT KAN ZIEN

Drone-piloot
Switch met technologiebedrijf



ESF SWITCH – ENKELE VOORBEELDEN VAN HOE SWITCHEN ERUIT KAN ZIEN

Wat kan het technologiebedrijf betekenen voor de 
piloot? Wat heeft de dronepiloot nodig? 

Dronepiloot: scherpt kennis en kunde rond IT-
mogelijkheden aan, bv. AI
Technologiebedrijf: ontdekt welk aanbod wenselijk is 
voor de sector 

Drone-piloot
Switch met technologiebedrijf



ESF SWITCH – ENKELE VOORBEELDEN VAN HOE SWITCHEN ERUIT KAN ZIEN

IT’er uit technologiebedrijf 
Switch met onderzoekscentrum landbouw



ESF SWITCH – ENKELE VOORBEELDEN VAN HOE SWITCHEN ERUIT KAN ZIEN

Welke IT-toepassingen ontbreken momenteel nog om 
drones effectief te implementeren? Welke 
eindresultaten zijn wenselijk voor bv. Landbouwers? 

Onderzoekscentrum: ontdekt de mogelijkheden
Technologiebedrijf: ontdekt welk aanbod wenselijk is 
voor de sector 

IT’er uit technologiebedrijf 
Switch met onderzoekscentrum landbouw



ESF SWITCH – ENKELE VOORBEELDEN VAN HOE SWITCHEN ERUIT KAN ZIEN

Bedrijfsleider drone-bedrijf
Switch met bedrijfsleider beveiligingsfirma



ESF SWITCH – ENKELE VOORBEELDEN VAN HOE SWITCHEN ERUIT KAN ZIEN

Wat zijn uitdagingen als bedrijfsleider? Hoe je 
bedrijfsvoering aanscherpen? 

Drone-bedrijf: scherpt competenties ‘bedrijfsvoering’ aan
Beveiligingsfirma: krijgt doorheen het proces inhoudelijk 
input ivm drones en mogelijkheden in deze sector

Bedrijfsleider drone-bedrijf
Switch met bedrijfsleider beveiligingsfirma



JURIDISCH LUIK

PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST

• Leveren we aan vanuit project

• Wordt ondertekend tussen partijen
- EUKA/Flanders Make als projectpromotor 
- Deelnemend bedrijf (handtekening bedrijfsleider, directie, CEO)

• Overeenkomst is noodzakelijk om je deelname aan het project te 
formaliseren 

⇒ In functie van vergoedingen coaches



JURIDISCH LUIK

PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST

• Ook aan te leveren: 
- Loonfiche van deelnemende werknemers, januari 2018 (of eerste 
loonbrief indien nog niet in dienst op 1/1/18) 



JURIDISCH LUIK

OPLEIDINGSCONTRACT

• Wordt ondertekend tussen switchende partijen: 
- Bedrijfsleiding van beide partijen
- Switchende werknemers zelf 

• Concrete info: topics waarover switch zal gaan, data waarop switches door 
zullen gaan

⇒ Opleidingscontext: verzekering, verloning, aansprakelijkheid blijft bij 
werkgever 

⇒ Coach(end) bedrijf krijgt vergoeding à rato van SUT per gepresteerd uur 



TIJD VOOR… SWITCH!

INTERESSE? 

• Via telco met Vera: verder uitdiepen wat je juist wil leren/coachen
• Vera zoekt naar match 

- Zelf een switch-partner voorstellen kan zeker (graag!)

• In opleidingsovereenkomst concretiseren deelnemers onderling: 
• Wat wordt geleerd (topics)
• Data van switches 
• Wie wanneer ‘coach’ is en wie dan ‘lerende’ is
 Naar concretisering van topics kan Vera ondersteunen 

Presentator
Presentatienotities
Data waarop de lijst voor ESF nog aangepast kan worden: 17 februari 202027 april 202014 september 202019 oktober 2020



TIJD VOOR… SWITCH!

VERDERE TIMING

• Formele indienmomenten bij ESF 
⇒ 14/9/2020
⇒ 19/10/2020

⇒ Einde project: maart 2021 
(effectief switchen kan dus tot medio maart ‘21)

Presentator
Presentatienotities
Data waarop de lijst voor ESF nog aangepast kan worden: 17 februari 202027 april 202014 september 202019 oktober 2020



TIJD VOOR… SWITCH!

Vragen, bedenkingen, suggesties? 
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