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Beknopte beschrijving van het onderzoek
Vandaag staat de vraag naar een individuele leer- en loopbaanrekening (LLR) hoog op de politieke
agenda, als mogelijke gamechanger voor de leercultuur in Vlaanderen. Het stond in het Regeerakkoord
2019-2024 en de Beleidsnota Werk & Sociale Economie 2019-2024 bevestigde en concretiseerde deze
ambities.
Deze studieopdracht moet de stap naar een concreet instrument voorbereiden door een duidelijk
concept voor Vlaanderen uit te werken. Er zijn twee luiken in de opdracht:
Het in kaart brengen van de reeds bestaande instrumenten en incentives op vlak van leren en loopbanen
op alle bevoegdheidsniveaus en over statuten heen;
Het uitwerken van enkele heldere scenario’s voor een LLR vormgegeven als een persoonlijk
ontwikkelbudget voor Vlaanderen, met inbegrip van de governance en de financiering.
Analysekader
Voor deze opdracht ontwikkelden we onderstaand analysekader, dat uitgaat van een geïntegreerde
benadering van beide luiken van de opdracht. Het uitwerken van de LLR staat centraal en de analyse
van het instrumentarium zal leren welke incentives mogelijk geïntegreerd kunnen worden in de LLR, in
welke mate er hiaten zijn en welke incentives aanvullend nodig zijn.

Plan van aanpak en onderzoeksmethoden
We onderscheiden 5 fasen in ons plan van aanpak, waarvan fase 2 en fase 3 parallel worden uitgevoerd:
Opstart
Analyse incentives
Conceptuele denkoefening Vlaamse leer- en loopbaanrekening (LLR)
Uitwerking scenario’s Vlaamse leer- en loopbaanrekening (LLR)
Rapportage
In deze onderscheiden fasen zetten we diverse methoden in, zoals weergegeven in onderstaande tabel).
Cocreatie met de opdrachtgever via nauwe samenwerking met de thematische werkgroep is cruciaal in
deze opdracht, om optimaal te kunnen verder bouwen op het voorbereidend studiewerk door het
departement WSE.
Deskstudie
Analyse incentives

x

Conceptuele
denkoefening
Vlaamse
leeren
loopbaanrekening (LLR)

x

Diepteinterviews

Workshop

Interne
werksessie
x

x

Uitwerking scenario’s Vlaamse
leer- en loopbaanrekening (LLR)

x

x

x

Complementaire valorisatiepistes
De resultaten van dit onderzoek moeten beleidsactoren helpen om het instrument van de leer- en
loopbaanrekening concreet uit te werken op maat van de Vlaamse context. Ons valorisatieplan voor de
voorgestelde studieopdracht bevat verschillende elementen om de onderzoeksresultaten onder de
aandacht te brengen van de betrokken stakeholders:
 Een presentatie of webinar waarin we de resultaten van de analyse en de uitgewerkte scenario’s
indien gewenst, voorstellen;
 Publicatie van de onderzoeksresultaten in de vorm van een toegankelijke strategische nota met
samenvatting. De bevindingen kunnen desgewenst via diverse kanalen onder de aandacht van
een breed publiek gebracht worden (bv. website en nieuwsbrief WSE, Over.Werk, ODIN);
 Indien wenselijk, verspreiding van de onderzoeksresultaten via IDEA-kanalen en sociale media.
Onze troeven voor deze opdracht
We beschikken met ons onderzoeksteam over twee cruciale troeven om deze opdracht tot een goed
einde te brengen: we hebben ervaring met beide luiken van de opdracht en we zijn zeer goed vertrouwd
met het beleid rond levenslang leren in Vlaanderen. De ervaring met beide luiken van de opdracht
bouwden we op via onderstaande eerdere studies:
Opleidingsincentives voor werkenden (2013) - in opdracht van departement WSE;
Haalbaarheidsstudie omtrent de organisatie van het loopbaansparen in België (2017) - in opdracht van
de FOD WASO.
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1 / Context en doelstellingen van de opdracht
Leer- en loopbaanrekening: een gamechanger voor de leercultuur in Vlaanderen?
Aan deze opdracht gaat een hele geschiedenis vooraf, die we vanuit IDEA niet alleen mee gevolgd
hebben, maar ook mee vorm gaven. In 2013 maakten wij de inventarisatie van opleidingsincentives
waarnaar in het bestek wordt verwezen. Deze studie toonde dat de opleidingsincentives zeer
versnipperd zijn, wat het moeilijk maakt om het overzicht te bewaren en dit zowel voor werkenden,
werkgevers als de beleidsmakers. In onze aanbevelingen stelden we een systeem van leer- en
loopbaanrekening voor, als een van de mogelijke pistes om een leercultuur te promoten.
In de OESO Skills Strategie Vlaanderen (2019) kwam deze piste ook aan bod. Alle bestaande financiële
opleidingsstimulansen samensmelten in één enkel leeraccount, was één van de concrete aanbevelingen
om de financiering van levenslang leren voor volwassenen te verbeteren.
Vandaag staat de vraag naar een individuele leer- en loopbaanrekening hoog op de politieke agenda,
als mogelijke gamechanger voor de leercultuur in Vlaanderen. Het stond in het Regeerakkoord 20192024. In de Beleidsnota Werk & Sociale Economie 2019-2024 bevestigde en concretiseerde Minister
Crevits deze ambities:
‘Om (individuele) leercultuur aan te moedigen, (financiële) drempels voor opleiding weg te werken en
mensen via competentieversterking beter te beschermen tegen kwalificatieveroudering gaan we voor
een individuele leer- en loopbaanrekening, vormgegeven als een persoonsvolgend ontwikkelbudget.
We vertrekken vanuit de rechten en de incentives die er vandaag al bestaan om opleiding te volgen’
Intussen gingen ook de sociale partners met het concept aan de slag. In oktober 2020 publiceerde de
SERV een verkenning over het thema. Ook in recente VLOR-adviezen i.v.m. levenslang leren en in de
expertenadviezen i.k.v. de relancestrategie werd het vermeld. Vandaag is het een van de concrete
speerpunten in het VESOC-akkoord ‘Alle hens aan dek’ (december 2020): ‘De leer- en loopbaanrekening
wordt, samen met de sociale partners, gefaseerd uitgewerkt. In een eerste fase brengen we in beeld op
welke maatregelen mensen beroep kunnen doen om hun loopbaan te ondersteunen, oriënteren en
versterken (zoals de loopbaancheques, de opleidingscheques, het Vlaams opleidingsverlof en het
Vlaams opleidingskrediet). Op die manier stimuleren we het opnemen van rechten en maken we de
bestaande opleidings- en loopbaanincentives eenvoudiger en overzichtelijk(er). We onderzoeken
verder hoe we de bestaande opleidingsincentives overdraagbaar kunnen maken’.
De uitdaging: een concreet instrument op maat van de Vlaamse context
Deze studieopdracht zal de stap naar een concreet instrument voorbereiden door een duidelijk concept
voor Vlaanderen uit te werken. Er zijn twee luiken in de opdracht, met bijbehorende onderzoeksvragen:
Het in kaart brengen van de reeds bestaande instrumenten en incentives op vlak van leren en
loopbanen op alle bevoegdheidsniveaus en over statuten heen:
Welke incentives bestaan er op dit moment (zowel Vlaams, federaal, sectoraal,…)?
Hoeveel financiering gaat er vandaag naar al deze incentives?
Voor wie zijn deze incentives bedoeld?
Het uitwerken van enkele heldere scenario’s voor een LLR vormgegeven als een persoonlijk
ontwikkelbudget voor Vlaanderen, met inbegrip van het aspect rond de governance en de
financiering. Daarbij moeten volgende aspecten zeker uitgewerkt worden:
Wat is de doelgroep?
Welk type opleidingen kunnen erin opgenomen worden?
Hoe gebeurt de financiering?
Hoe verhoudt het scenario zich tot de diverse beleidsbevoegdheden?
Wat is de impact, en wat zijn de opportuniteiten en valkuilen bij elk scenario?
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2 / Visie
In dit hoofdstuk beschrijven we ons analysekader en de onderzoeksmethoden die we zullen inzetten
om de vooropgestelde onderzoeksvragen te beantwoorden.

2.1.

Analysekader

Voor deze opdracht ontwikkelden we onderstaand analysekader, dat uitgaat van een geïntegreerde
benadering van beide luiken van de opdracht. Het uitwerken van de leer- en loopbaanrekening (LLR)
staat centraal en de analyse van het instrumentarium zal leren welke incentives mogelijk geïntegreerd
kunnen worden in de leerrekening, in welke mate er hiaten zijn en welke incentives aanvullend nodig
zijn. Hieronder lichten we de verschillende elementen uit Figuur 1 verder toe.
Figuur 1: Geïntegreerd analysekader

Bron: IDEA Consult, op basis van IDEA Consult (2016), Haalbaarheidsstudie omtrent de organisatie van het loopbaansparen in België.
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ANALYSE INCENTIVES
De inventarisatie van de incentives wordt, zoals vermeld in het SERV-advies, breed ingestoken:


Zowel Vlaamse, federale, als sectorale maatregelen, rechten en incentives om opleiding te volgen:
alle niveaus worden onder loep genomen;



Over statuten heen (zelfstandigen, ondernemers, werknemers, werkzoekenden, …);



We kijken naar de vraag- en de aanbodzijde, maar wel in dien verstande dat ook aan de aanbodzijde
onze focus ligt op incentives die finaal de vorm krijgen van een financiële opleidingsstimulans voor
het individu (de vraagzijde dus).

Om op efficiënte wijze tot een relevant overzicht van de incentives te komen, zullen we de mapping
vooral richten op de informatie die nodig is om input te geven voor de strategische en operationele
keuzes in de conceptuele denkoefening richting scenario’s voor een Vlaamse LLR (cf. infra).
CONCEPTUELE DENKOEFENING VLAAMSE LLR
De eerste cruciale stap om te komen tot een Vlaamse LRR is de conceptuele ontwikkeling. Zoals Figuur
1 weergeeft, stoelt deze conceptuele denkoefening op de interactie tussen drie centrale componenten,
die we elk afzonderlijk toelichten, nl. strategische keuzes, operationele keuzes en onderliggende
principes.
Strategische keuzes


Een eerste strategische keuze is de doelgroep. Een van de lessen uit het verkennend onderzoek
van het departement Werk en Sociale economie is immers dat er een afweging gemaakt dient te
worden tussen een simpel generiek systeem (met ‘dead weight loss’ als risico) en een focus op
doelgroep (met dan weer hogere administratieve lasten en lagere overdraagbaarheid). Het
expertenadvies relance Vlaamse arbeidsmarkt wijst ook op het belang van een duidelijke bepaling
van het doel dat men wil bereiken bij welke doelgroep: de experten stellen voor om de
overheidsbijdrage vooral te richten naar de kort- en middengeschoolden. Ook een gecombineerd
systeem, met een soort basispakket voor elke volwassene, is denkbaar.



Verder moet duidelijk zijn voor welk type opleiding de middelen ingezet kunnen worden. Het
expertenadvies stelt een focus op arbeidsmarktgerichte opleidingen voor, zowel fysieke als online
opleidingen. Spreken over een ‘loopbaan’rekening impliceert dat ook vormen van loopbaanadviesen begeleiding in aanmerking zouden moeten kunnen komen. Nog ruimer kan gedacht worden aan
uiteenlopende vormen van ‘levensbreed’ leren, gezien ook leren i.f.v. persoonlijke ontplooiing
uiteindelijk de leercultuur versterkt. Tot slot kan de vraag gesteld worden of opleidingen een soort
kwaliteitstoets moeten doorstaan voor ze in aanmerking komen voor het systeem.



Zoals hierboven reeds aangegeven, weten we dat incentives om opleiding te volgen, voorkomen
op het niveau van sectoren, en de verschillende overheidsniveaus. Het niveau bepaalt de
draagwijdte van het systeem en zal een impact hebben op de overdraagbaarheid van de middelen
op de leerrekening, een cruciaal, maar meteen ook heikel punt in de discussie. Werknemers willen
immers de garantie dat ze het opgebouwde krediet kunnen innen, ook wanneer ze van werkgever
veranderen, terwijl werkgevers de gevolgen niet willen dragen van het krediet dat hun werknemers
opbouwden voor ze bij hen in dienst kwamen. Het systeem moet in die mate neutraal zijn dat de
leer- en loopbaanrekening geen negatieve implicaties heeft voor de verdere loopbaan van
personen, maar ook voor het goed functioneren van ondernemingen.



Daarnaast moet ook duidelijk zijn op welke manier personen kapitaal kunnen opbouwen en welke
regels/beperkingen moeten voorzien zijn in het systeem om de kapitaalsopbouw optimaal te laten
verlopen. In het debat rond levenslang leren kan het bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn dat
personen enkel sparen zonder effectief te investeren in hun ontwikkeling en loopbaan.
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Analoog kunnen ook aan de opname van het kapitaal voorwaarden opgelegd worden, bijvoorbeeld
om te vermijden dat de middelen worden ingezet op een moment dat of voor een opleiding die
i.k.v. de loopbaan minder wenselijk zijn.

Operationele keuzes
Naast de inhoudelijke strategische keuzes, moeten ook op operationeel vlak knopen doorgehakt
worden. De werking van het systeem mag geen drempel vormen om er gebruik van te maken.


In eerste instantie moet het bijvoorbeeld duidelijk zijn wie instaat voor de reglementering en
organisatie van de LLR. Zo moet worden nagegaan welke rol de wetgevende instanties en sociale
partners idealiter spelen en op welk niveau. Het is hieromtrent vooral belangrijk om zich bewust
te zijn van de implicaties van de gemaakte keuzes, bijvoorbeeld m.b.t. de perceptie en
gedragenheid van het systeem.



Daarnaast moet ook bepaald worden wie zal instaan voor de financiering van de LLR en hoe dat
praktisch georganiseerd zal worden. Het expertenadvies relance Vlaamse arbeidsmarkt stelt in dit
verband een gedeelde financiering voor van individu, werkgever en overheid (eventuele via fiscale
weg). De strategische keuzes die op dat vlak gemaakt worden, dienen vertaald te worden naar
praktische regelingen. Ook het bijhorende administratieve proces dient dermate doordacht te zijn
dat het werkgevers noch werkgevers afschrikt om gebruik te maken van het systeem.



Tot slot moet ook besproken worden wat de meest aangewezen instantie is voor het beheer van
het systeem. Strategische keuzes zoals de doelgroep, type opleiding en het niveau van het systeem
zullen in belangrijke mate aangeven welke partijen zich hiervoor aangesproken kunnen voelen. Ook
monitoring is een belangrijk beheersaspect: een van de lessen uit het verkennend onderzoek van
het departement WSE is dat dit goed moet gebeuren om snel te kunnen bijsturen.



Bij dit alles stelt zich telkens de vraag hoe de keuze zich verhoudt tot de diverse
beleidsbevoegdheden.

Onderliggende principes
Tot slot lezen we in het bestek en in de diverse adviezen die reeds rond het thema werden geformuleerd
enkele basisprincipes die we meenemen bij het ontwikkelen van scenario’s. Voor deze opdracht
onderscheiden we vier globale uitgangspunten:


Een eerste uitgangspunt is dat de LLR gekoppeld is aan het individu. Gezien evoluties op vlak van
dynamisering van loopbanen, nieuwe vormen van werk (vb. freelancers en platformwerkers)
combi-loopbanen en transities, staat het individueel recht op opleiding centraal, op basis van
individuele responsabilisering enerzijds en de ondersteuning van de opname van rechten
anderzijds.



Het systeem moet aanvaardbaar zijn voor werkgevers en werknemers: er moet over gewaakt
worden dat het de nodige zekerheden inbouwt voor alle betrokken partijen en op die manier
tegemoet komt aan hun bekommernissen, terwijl het ook voor iedereen werkbaar is in termen van
administratieve belasting.



Hanteren van een loopbaanperspectief: de LLR wordt uitdrukkelijk gezien als een persoonsvolgend
ontwikkelingsbudget om kwalificatieveroudering tegen te gaan in een dynamische loopbaan, die
ervan uitgaat dat iedereen een of meerdere transities op de arbeidsmarkt zal doorlopen.



De complexiteit van de materie geeft aan dat er niet over één nacht ijs gegaan kan worden. Het
inbouwen van een groeipad lijkt een aangewezen uitgangspunt. Bovendien lezen we in het VESOCakkoord ‘Alle hens aan dek’ dat de LLR wordt gezien als deel van een breder gepersonaliseerd
digitaal loopbaanplatform. Ook die lange termijn ambities houden we best al voor ogen.
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SCENARIO’S VLAAMSE LLR
Verschillende keuzes in de conceptuele denkoefening, zullen leiden tot verschillende mogelijke
scenario’s. Voor elk scenario stellen zich de vragen: wat is de impact, en wat zijn de opportuniteiten en
valkuilen bij elk scenario? Binnen deze opdracht zullen de strategische en operationele keuzes benoemd
worden en de voor- en nadelen van verschillende opties in kaart worden gebracht zodat de implicaties
van de te maken keuzes duidelijk zijn. Zo worden de componenten van een leerrekening zichtbaar en
kan worden aangegeven welk model het meest haalbaar zou zijn in de Vlaamse context.

2.2.

Onderzoeksmethoden

COCREATIE CENTRAAL IN EEN MIX VAN KWALITATIEVE METHODEN EN TECHNIEKEN
Om deze opdracht tot een goed einde te brengen zijn, verschillende complementaire
onderzoekmethoden nodig:


Cocreatie met de opdrachtgever staat centraal. Het departement WSE voerde reeds een
verkennend onderzoek uit naar systemen van LLR in het buitenland. Het advies dient rekening te
houden met de inzichten uit deze verkenning. Het departement WSE richt daarom een thematische
werkgroep op die fungeert als inhoudelijk klankbord en om de werkzaamheden te ondersteunen
met beleidsinformatie, data, kennis en inzichten. We voorzien minstens tweewekelijks een kort
overleg via Teams tussen een aanspreekpunt van het onderzoeksteam en een aanspreekpunt van
de werkgroep en we zullen de leden zoveel mogelijk actief betrekken bij ons onderzoeks- en
denkproces, vb. door hen uit te nodigen voor de interne werksessies van het onderzoekteam.



Deskstudie zetten we in voor de screening en analyse van beschikbare documenten, literatuur en
gegevens, zowel omtrent de opleidingsmaatregelen als omtrent de LLR. Voor dit laatste focussen
we vooral op kenmerken van bestaande LLR in het buitenland en bouwen we verder op het
studiewerk dat het departement WSE reeds deed.



Diepte-interviews zetten we enerzijds in om de bestaande systemen in het buitenland grondiger te
verkennen en anderzijds om onze conceptuele denkoefening naar de LLR te voeden met
bijkomende inzichten van cruciale experten en stakeholders. Aan de hand van diepte-interviews op
basis van een semi-gestructureerde leidraad, kunnen verschillende stakeholders hun mening en
inzichten delen over de verschillende aspecten van een LLR in hun eigen of in de Vlaamse context.
Deze interviews zullen via Teams worden georganiseerd en zullen ongeveer 1,5u duren.



Workshops zijn interactieve werksessies waarin het onderzoeksteam samen met relevante
stakeholders bepaalde problemen of vraagstukken op een participatieve en cocreatieve manier
grondig uitdiept. In dit onderzoek organiseren we 1 workshop, om het onderzoeksteam richting te
geven bij de scenario-ontwikkeling. Deze zal online via Teams worden georganiseerd en 1,5 à 2 uur
duren. Een kritische succesfactor in zo’n workshop is het ontwikkelen van een tolerante, nietbedreigende sfeer binnen de groep, waardoor de deelnemers zich comfortabel voelen om hun
mening en ervaringen te bespreken. Om dit te garanderen is de keuze van de werkvorm cruciaal.
Een aangewezen techniek om de discussie aan te gaan vanuit een positieve dynamiek, is die van
het waarderend onderzoek, i.e. ‘appreciative inquiry’. Box 1 vat de essentie van deze
gesprekstechniek samen. Op basis van deze algemene beschrijving zal een meer gedetailleerd
draaiboek worden uitgewerkt.
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Box 1: Appreciative inquiry als gesprekstechniek om een positieve dynamiek te creëren
Tijdens de workshop zal de discussie worden gevoerd volgens de principes van ‘appreciative inquiry’ om
de mogelijke scenario’s voor een LLR op maat van Vlaanderen op een constructieve manier in kaart te
brengen. In deze participatieve onderzoekstechniek staan successen centraal i.p.v. problemen die men
wil oplossen. De discussie wordt traditioneel gestructureerd rond ‘de 4 D’s’:
-

Discovery (verwonderen). Het startpunt voor de discussie is het vertrekken van positieve
ervaringen door te waarderen wat aanwezig is. Deelnemers vragen zich af wat er werkt in
bestaande systemen. Door goede praktijken onderling te delen, komen de bouwstenen voor succes
naar boven.

-

Dream (verbeelden). Op basis van de goede praktijken vragen deelnemers zich af wat er in de
Vlaamse context mogelijk zou kunnen zijn om een LLR te organiseren. De succesvolle ervaringen
uit de eerste stap inspireren de deelnemers door zich af te vragen of andere systemen op analoge
manier een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

-

Design (vormgeven). Na de droomfase wordt de gewenste toekomst samen ontworpen. De
deelnemers gaan na welke keuzes idealiter gemaakt worden (en ook haalbaar zijn in de praktijk).

-

Destiny (verwezenlijking). De denkoefening eindigt met het vertalen van de planning in concrete
acties.



Interne werksessies: Deze sessies zijn een belangrijk instrument voor het onderzoeksteam, om de
verzamelde informatie gericht samen te brengen, creatief erop door te denken en triangulatie van
inzichten binnen het onderzoeksteam mogelijk te maken. We plannen een interne werksessie vóór
elk belangrijk moment van conclusie en rapportage. Telkens nodigen we de expert(en) van
departement WSE uit om actief deel te nemen aan deze sessies.

WETENSCHAPPELIJKE KWALITEIT VAN KWALITATIEF ONDERZOEK
Hieronder lichten we toe hoe we de wetenschappelijke kwaliteitscriteria die relevant zijn voor dit type
onderzoek zullen bewaken:


Betrouwbaarheid (accuraatheid): Betrouwbaarheid in onderzoek gaat over de inspanningen die we
doen om de accuraatheid van de informatie te bewaken. Dit doen we vooral aan de hand van
uitgewerkte sjablonen voor zowel de analyse van de incentives (matrix template), de interviews
(semi-gestructureerde leidraad), en de workshop (gedetailleerde draaiboek).



Construct validiteit (confirmeerbaarheid): wordt gegarandeerd door triangulatie van:
Data en informatie: verzameld uit verschillende (betrouwbare) bronnen;
Methoden: zie hoger;
Inzichten: door het betrekken van diverse belanghebbenden met verschillende perspectieven.
De resultaten worden ook tweewekelijks besproken met (een aanspreekpunt van) de
thematische werkgroep.



Interne validiteit (credibiliteit): Binnen het onderzoeksteam maken we uitdrukkelijk tijd voor
interne validiteit door vóór elk belangrijk moment van conclusie en rapportage een interne
werksessie te plannen, waarin we elkaars ideeën, interpretaties en inzichten bevragen. Ook
betrekken we hierin de thematische werkgroep en garanderen we de interne validiteit van de
resultaten door doorheen het volledige traject rekening te houden met de verschillende
perspectieven van de belanghebbenden.
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3 / Plan van aanpak
Dit hoofdstuk beschrijft ons gedetailleerde plan van aanpak om ons analysekader in de praktijk te
brengen. We onderscheiden 5 fasen, waarvan fase 2 en fase 3 parallel worden uitgevoerd:
1.
2.
3.
4.
5.

Opstart
Analyse incentives
Conceptuele denkoefening Vlaamse leer- en loopbaanrekening (LLR)
Uitwerking scenario’s Vlaamse leer- en loopbaanrekening (LLR)
Rapportage

3.1.

Fase 1: opstart

DOEL: Zorgen voor eenzelfde begrip van de opdracht bij opdrachtgever en onderzoeksteam. In het
bijzonder kennis nemen van het reeds geleverde werk door departement WSE.
AANPAK:
Startoverleg: Eerste bijeenkomt met de thematische werkgroep met volgende agendapunten:





Kennismaking met het onderzoeksteam;
Scherpstellen van de focus en de scope van het onderzoek;
Bespreking van het plan van aanpak en de tijdsplanning;
Bespreken belangrijke bronnen van informatie, zowel voor de analyse van de incentives als de
conceptuele denkoefening rond de LLR
Bespreken belangrijke contactpersonen en stakeholders voor fasen 2, 3 en 4;
Uitwisseling van relevante documenten, informatie en contactgegevens;
Werkafspraken tussen onderzoeksteam en thematische werkgroep.





RESULTAAT: Een gedeeld begrip van de opdracht en concrete werkafspraken tussen het onderzoeksteam
en de thematische werkgroep (April 2021)

3.2.

Fase 2: analyse incentives

DOEL: Uitvoeren van luik 1 van de opdracht: ‘Het in kaart brengen van de reeds bestaande instrumenten
en incentives op vlak van leren en loopbanen op alle bevoegdheidsniveaus en over statuten heen’ met
het oog op het uitwerken van de leer- en loopbaanrekening (LLR).
AANPAK:
Identificatie opleidingsmaatregelen en opmaak matrix templates: Als eerste stap in deze fase zal het
onderzoeksteam de opleidingsmaatregelen identificeren die zullen meegenomen worden in de analyse.
Een eerste lijst incentives zal verder aangevuld worden in overleg met de thematische werkgroep.
Daarnaast zullen we een template opmaken voor een inventarisatie-matrix, om de mapping op een
efficiënte manier te kunnen aanpakken. Hiermee verzekeren we dat alle belangrijke kenmerken van de
opleidingsinstrumenten worden onderzocht in de volgende stappen. We zullen focussen op de
strategische kenmerken i.f.v. de verdere conceptuele oefening rond de LLR, zoals het doel, de
doelgroep, het type opleiding, niveau, budget, aantal begunstigden, de bevoegde instantie,...
Verzameling van beschikbare informatie: Op basis van de geïdentificeerde incentives zal alle
beschikbare informatie worden verzameld. Het gaat daarbij om wetgeving, praktische informatie
betreffende de maatregel, evaluaties, als gegevens over de budgettaire besteding en het bereik.
De volgende bronnen zullen hiervoor worden aangesproken:


Jaarverslagen van VDAB, Subsidie-agentschap WSE, sectorfondsen, enz.
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Publicaties Steunpunt WSE, VIONA-rapporten, enz.
Begroting van de Vlaamse en Federale regering, enz.
 Websites en folders voor aanvragers, enz.


Deze lijst is niet exhaustief en zal nog worden aangevuld tijdens het onderzoek en na de startvergadering
(op basis van de uitgewisselde informatie). Op basis van het beschikbare materiaal zal de inventarisatiematrix ingevuld worden voor elke geïdentificeerde incentive. Deze matrix zal in eerste instantie in een
Excel document opgemaakt worden.
Aanvraag bijkomende informatie en validatie inventarisatie door verantwoordelijke instanties:
Ontbrekende informatie voor de inventarisatie-matrix zal hierna opgevraagd worden bij de instanties
bevoegd voor en betrokken bij de betrokken incentives. Deze instanties zullen per mail en/of telefonisch
gecontacteerd worden om specifieke bijkomende informatie op te leveren. We denken onder meer aan:
VDAB, Departement Werk & Sociale economie, sectorfondsen,… Ook de SERV willen we actief
betrekken. Voor deze mapping zijn we afhankelijk van de beschikbare informatie: dit zal m.a.w. de
nodige medewerking vragen van de betrokken beleidsactoren én van de sociale partners (via de SERV
of de werking van de sectorconvenants). Onze oefening uit 2013 leerde dat het verre van evident was
om de gevraagde cijfers te verzamelen, zeker op sectorniveau. Dergelijke informatie is echter bijzonder
waardevol om te kunnen nagaan in welke mate incentives binnen en tussen beleidsdomeinen elkaar
versterken en hoe die zich verhouden tot sectorale incentives.
Naast het opvragen van ontbrekende informatie zal de ingevulde matrix (op basis van het beschikbaar
materiaal) voor elke opleidingsmaatregel ook doorgestuurd worden naar de bevoegde instantie(s).
Hierbij zal er aan deze instanties gevraagd worden om de ingevulde informatie te valideren en/of te
verbeteren indien nodig. Hiermee verzekeren we de juistheid en volledigheid van de informatie
opgenomen in de matrix.
Portfolioanalyse: In deze stap voeren we een grondige portfolioanalyse uit naar hiaten, overlappingen,
sterktes en zwaktes, … van het geheel van de incentives. De focus hierbij is niet elke maatregel op zich,
maar wel de portfolio van maatregelen ter stimulering van opleiding als geheel, samen met het
potentieel om dit te vereenvoudigen en toegankelijker te maken via een Vlaamse LLR. Hiervoor
organiseren we een interne werksessie met alle leden van het onderzoeksteam, eventueel aangevuld
met leden van de thematische werkgroep.
RESULTAAT: Een gestructureerd en informatief overzicht van de incentives voor leren en loopbanen die
op dit moment bestaan (zowel Vlaams, federaal, sectoraal,…) (Eind mei 2021)
Dit vormt luik 1 van het tussentijds rapport (zie verder).

3.3.

Fase 3: conceptuele denkoefening Vlaamse leer- en loopbaanrekening (LRR)

DOEL: Voorbereiden van luik 2 van de opdracht (‘Het uitwerken van enkele heldere scenario’s voor een
LLR vormgegeven als een persoonlijk ontwikkelbudget voor Vlaanderen, met inbegrip van het aspect
rond de governance en de financiering’) door gericht informatie te verzamelen, het conceptueel kader
gedetailleerd uit te werken en een consultatieronde te doen bij stakeholders enerzijds en
contactpersonen in het buitenland anderzijds.
AANPAK:
Deskstudie: Hoewel het departement WSE al voorbereidend studiewerk verrichte, kan het zijn dat we
nog onvoldoende informatie zullen hebben i.v.m. de strategische en operationele keuzes die i.k.v.
bestaande systemen van LLR in het buitenland werden gemaakt. We bouwen verder op het reeds
geleverde werk en zoeken – eventueel met hulp van het departement - gericht inspiratie en leereffecten
voor het conceptualiseren en operationaliseren van een LLR op maat van Vlaanderen.
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Ontwikkeling conceptueel kader: Op basis van de verzamelde informatie zal het analysekader met de
componenten van een Vlaamse LLR (Figuur 1) verder uitgewerkt worden. Op die manier kan het model
als leidraad dienen voor de consultatieronde, maar ook voor de latere uitwerking van de scenario’s. Dit
kader zal immers een overzicht bieden van de aspecten die in rekening genomen moeten worden bij de
scenario-ontwikkeling. Voor de uitwerking van dit kader zullen we een interne werksessie organiseren
met het onderzoeksteam, eventueel aangevuld met leden van de thematische werkgroep.
Consultatieronde: We organiseren in totaal 5 à 10 interviews, met contactpersonen in het buitenland
enerzijds, en beleidsactoren en sociale partners anderzijds. De precieze verhouding tussen beide
groepen wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald, naargelang de noden van het onderzoek. De
interviews met de contactpersonen in het buitenland dienen als aanvulling bij de deskstudie, om de
buitenlandse systemen beter te leren kennen. De interviews met beleidsactoren en sociale partners
zijn bedoeld om de visie van relevante stakeholders in kaart brengen en informatie en opinies te
verzamelen over mogelijke scenario’s voor een leer- en loopbaanrekening op maat van Vlaanderen.
Tijdens de interviews zal de focus vooral liggen op het identificeren van gewenste pistes en mogelijke
valkuilen m.b.t. de opbouw, organisatie en het gebruik van een LLR. Daarbij wordt ingegaan op de
verschillende strategische en operationele keuzes en uitgangspunten die in ons analysekader (Figuur 1)
aan bod komen. We denken alvast aan volgende relevante stakeholders: kabinet minister Crevits,
werkgeversorganisaties (groepsgesprek), werknemersorganisaties (groepsgesprek), VLOR, Federgon,
VDAB,… Deze lijst van te interviewen partijen is niet exhaustief en zal tijdens de studie verder
verfijnd/aangevuld worden in samenwerking met de opdrachtgever.
RESULTAAT: Een grondig uitgewerkt en gestoffeerd analysekader als basis voor de ontwikkeling van
scenario’s, met voor elk van de strategische en operationele keuzes die kunnen gemaakt worden, inzicht
in de mogelijkheden, voor- en nadelen zijn van elke piste, draagvlak bij de actoren in Vlaanderen en
waar mogelijk onderbouwd door leereffecten uit binnen- of buitenland.
Samen met de resultaten van fase 2 vormt dit het tussentijds rapport. Hierin worden bij wijze van
spreken de ‘bouwstenen’ voor de verdere scenario-ontwikkeling samengebracht.
TUSSENTIJDS RAPPORT
STUURGROEP : Goedkeuring tussentijds rapport - voorbereiding uitwerking scenario’s (JUNI 2021)

3.4.

Fase 4: uitwerking scenario’s Vlaamse leer- en loopbaanrekening (LLR)

DOEL: Finaliseren luik 2 van de opdracht: concreet uitwerken van enkele heldere scenario’s met
beschrijving van de impact en de opportuniteiten en valkuilen bij elk van deze scenario’s.
AANPAK:
Workshop: Nadat de stuurgroep de bouwstenen voor de scenario-ontwikkeling heeft goedgekeurd,
brengen we de betrokken stakeholders die eerder werden bevraagd, samen in een workshop. De
doelstelling van deze workshop is om richting te geven aan de scenario-ontwikkeling om finaal te
kunnen komen tot realistische en onderbouwde scenario’s. Alle bevraagde stakeholders zullen hierbij
uitgenodigd worden, samen met de leden van de thematische werkgroep. De workshop zal starten met
een toelichting van het door het onderzoeksteam ontwikkelde analysekader en een samenvatting van
de inzichten uit de eerdere fasen in het onderzoek. Hierna zal een discussie volgen met alle
stakeholders. Verschillende methodieken kunnen gebruikt worden voor de moderatie van de discussie.
Zoals toegelicht in paragraaf 2.2 van deze offerte opteren we voor de gesprekstechniek ‘appreciative
inquiry’. De geselecteerde techniek zal met de opdrachtgever besproken worden.
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Formulering scenario’s en aanbevelingen: Na de workshop gaat het onderzoeksteam aan de slag om
scenario’s te formuleren. Hiervoor organiseren we een interne werksessie waaraan ook leden van de
thematische werkgroep kunnen deelnemen. De strategische en operationele keuzes zullen benoemd
worden en de voor- en nadelen van verschillende opties worden in kaart gebracht, zodat de impact en
de opportuniteiten en valkuilen van de te maken keuzes duidelijk zijn. Het resultaat daarvan zien we als
scenario’s: welbepaalde combinaties van strategische en operationele keuzes, die onderling met elkaar
verweven zijn. We benoemen waarschijnlijke en minder waarschijnlijke combinaties en formuleren
heldere beleidsaanbevelingen. Tot slot koppelen we ook terug naar het eerste luik van de opdracht: wat
zijn de implicaties van een Vlaamse LLR voor de huidige incentives, wat kan erin geïntegreerd worden
en wat is complementair?
RESULTAAT: Het onderzoeksteam rondt de uitwerking van de scenario’s af tegen het einde van de zomer
(Eind augustus 2021)

3.5.

Fase 5: rapportage

DOEL: In een heldere nota rapporteren over de twee luiken van de opdracht en de bijbehorende
onderzoeksvragen.
AANPAK:
Om de beschikbare tijd optimaal te benutten en de bruikbaarheid te verhogen, stellen we voor om de
conclusies en aanbevelingen via een beknopte strategische nota te rapporteren. Ook de onderliggende
werkdocumenten kunnen aan departement WSE worden bezorgd. De nota zal ingaan op de volgende
aspecten:


Lessen uit de analyse van de incentives: wat is beschikbaar, in welke mate worden de instrumenten
benut, in welke mate versterken ze elkaar, welke hiaten zijn er?



Strategische keuzes voor een Vlaamse LLR en de bijhorende voor- en nadelen: welk model sluit aan
bij de beoogde doelstelling(en)?



Implicaties van een Vlaamse LRR voor de huidige incentives: wat kan erin geïntegreerd worden en
wat is complementair?

De conceptnota zal ter validering aan de stuurgroepleden worden bezorgd en waar nodig worden
aangepast in functie van de ontvangen feedback tijdens het laatste stuurgroepoverleg.
RESULTAAT:
CONCEPT STRATEGISCHE NOTA (MIDDEN SEPTEMBER 2021)
STUURGROEP : Bespreking conceptnota

(EIND SEPTEMBER 2021)

AFWERKING STRATEGISCHE NOTA (MIDDEN OKTOBER 2021)
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4 / Timing en budget
4.1.

Tijdspad

We voorzien een looptijd voor het onderzoek van 7 maanden, met start in april 2021 en eindigend
midden oktober 2021. Volgens onderstaand werkschema kunnen we het definitieve eindrapport een
halve maand sneller opleveren dan de uiterste deadline vooropgesteld in het bestek.
Figuur 2: Tijdspad
apr

mei

juni

juli

aug

sept

okt

Fase 1: opstart
Startoverleg



Fase 2: analyse incentives
Opmaak matrix template en identificatie opleidingsmaatregelen
Verzameling van beschikbare informatie
Aanvraag van bijkomende informatie en validering inventarisatie
Portfolioanalyse
Fase 3: conceptuele denkoefening Vlaamse leer- en loopbaanrekening (LLR)
Deskstudie: kenmerken van bestaande LLR in het buitenland
Ontwikkeling conceptueel kader: componenten Vlaamse LLR
Consultatieronde bij stakeholders
Tussentijdse rapportering en stuurgroep


 

Fase 4: uitwerking scenario's Vlaamse leer- en loopbaanrekening (LLR)
Workshop



Ontwikkeling scenario's en aanbevelingen
Fase 5: rapportage
Concept strategische nota
Stuurgroepoverleg

 




Afwerking strategische nota

  

Doorlopend: afstemming met thematische werkgroep





We voorzien 3 formele overlegmomenten met de thematische werkgroep:


Startvergadering (april 2021) om de scope van het onderzoek scherp te stellen en relevante
documenten en informatie uit te wisselen;



Tussentijds overleg (juni 2021): goedkeuring tussentijds rapport na Fase 2 en Fase 3- voorbereiding
uitwerking scenario’s (Fase 4);



Eindvergadering (2e helft september 2021): in dit overleg wordt de concept strategische nota
gepresenteerd en besproken. De opmerkingen van de thematische werkgroep zullen hierna
verwerkt worden in het eindrapport (tegen midden oktober 2021).

Naast de formele contacten met de opdrachtgever die opgenomen zijn in het tijdschema zal het team,
zoals eerder omschreven, doorlopend informeel contact houden met de opdrachtgever.
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5 / Valorisatie
De resultaten van dit onderzoek moeten het beleid helpen om het instrument van de leer- en
loopbaanrekening concreet uit te werken op maat van Vlaanderen.
We bespreken hieronder hoe we na afloop van het project gerichte valorisatie voorzien naar het beleid
en de sociale partners, bijvoorbeeld via een interactief webinar en verschillende vormen van publicaties.
PRESENTATIE /WEBINAR
Aan het einde van de studie is het waardevol om naar alle stakeholders die zijn gecontacteerd ook op
een interactieve manier terug te koppelen over de bevindingen, indien de opdrachtgever ze wenst vrij
te geven. We voorzien hiervoor desgewenst een presentatie, al dan niet via een webinar, waarin we de
resultaten van de analyse en de uitgewerkte scenario’s voorstellen.
Een webinar is een efficiënte manier om een grote groep mensen in een keer te bereiken en te
informeren zonder dat de deelnemers daarvoor fysiek naar dezelfde locatie gaan. Een live webinar heeft
ook het voordeel van interactie: er kunnen vragen gesteld worden doorheen de presentatie en
eventueel kan een afsluitend debat tussen de stakeholders voorzien worden. Op vraag kunnen we
daarnaast ook voor specifieke doelgroepen (bv. beleidsactoren of sociale partners) een aparte
presentatie voorzien.
PUBLICATIE VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN
Om de resultaten van het onderzoek ook schriftelijk toegankelijk te maken, voorzien we verschillende
publicatievormen:


Eerst en vooral worden de resultaten van het onderzoek voorgesteld in een toegankelijke
strategische nota met samenvatting, die desgewenst na afloop van het onderzoek publiek
beschikbaar kan worden gesteld. Op die manier kunnen alle geïnteresseerden de resultaten
schriftelijk raadplegen en eventueel verspreiden via hun eigen kanalen.



Voorts kunnen de resultaten ook via een artikel in Over.Werk (Steunpunt Werk) of in ODIN onder
de aandacht gebracht worden van een breed publiek.

VERSPREIDING ONDERZOEKSRESULTATEN VIA IDEA-KANALEN EN SOCIALE MEDIA
Zodra de resultaten publiek beschikbaar zijn, en mits toestemming van de opdrachtgever, kunnen we
deze publicaties ook actief verspreiden via de IDEA-communicatiekanalen:




de IDEA-website; waarop we elke maand recente projecten in de kijker plaatsen;
de nieuwsbrief die binnen het IDEA-netwerk wordt verspreid;
de LinkedIn pagina van IDEA, voor een nog bredere verspreiding via de sociale media.
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6 / Voorstelling team en referenties
6.1.

Onze troeven voor deze opdracht

We beschikken met ons onderzoeksteam over twee cruciale troeven om deze opdracht tot een goed
einde te brengen: we hebben ervaring met beide luiken van de opdracht en we zijn zeer goed vertrouwd
met het beleid rond levenslang leren in Vlaanderen. Hieronder lichten we beide troeven verder toe.
Verder in 6.3 worden ze gestaafd met concrete referenties.
ERVARING MET BEIDE LUIKEN VAN DE OPDRACHT
Deze cruciale ervaring bouwden we op via onderstaande eerdere studies:


Opleidingsincentives voor werkenden (2013): In het kader van een VIONA-onderzoek voor het
Departement WSE analyseerden we het volledige instrumentarium aan maatregelen die erop
gericht zijn de opleidingsdeelname van werkenden te verhogen. Deze studie werd vermeld in het
bestek en vormt een van de uitgangspunten voor de huidige vraag. We baseren ons op onze
methodologie uit 2013 om het eerste luik van deze opdracht uit te werken.



Haalbaarheidsstudie omtrent de organisatie van het loopbaansparen in België (2017): Deze studie
voerden we in de loop van 2016-2017 uit in opdracht van de FOD WASO. Het idee van
loopbaansparen verwijst naar het individueel sparen van tijd en/of geld op een rekening door de
werknemer, om het mogelijk maken om de rekening te spijzen tijdens arbeidsintensieve periodes,
en het gespaarde saldo te gebruiken om tijd te kopen wanneer andere activiteiten dan werk
centraal staan. Conceptueel leunt dit zeer sterk aan bij de leer- en loopbaanrekening. Het
analysekader dat we toen ontwikkelden, vormt de basis voor het kader dat we ook voor deze studie
voorstellen.

An De Coen, die de drijvende kracht was achter deze studies, zal ook de projectleider zijn van
voorliggende opdracht en zo rechtstreeks deze ervaringen inbrengen.
GOED VERTROUWD MET BELEID LEVENSLANG LEREN IN V LAANDEREN
IDEA Consult is helemaal mee met de actuele ontwikkelingen op het vlak van levenslang leren,
loopbaandenken en -transities en (volwassenen)onderwijs. We kennen niet enkel de maatregelen,
actoren en structuren, maar denken ook na over hoe de vaardighedenkloof gedicht kan worden door
een cultuur van levenslang leren te stimuleren en de toekomstbestendige ontwikkeling van het
opleidingsaanbod en de opleidingsvraag te ondersteunen. Via onderzoeksprojecten zijn we vertrouwd
met het beleid en met de uitdagingen van de actoren die werken aan een sterkere leercultuur in
Vlaanderen (o.a. sociale partners, sectororganisaties, ondernemingen, CVO, CBE, VDAB, Syntra,
hogescholen, etc.).
Een aantal lopende of recent afgeronde opdrachten die onze expertise rond levenslang leren, en de
connectie met de noden van de arbeidsmarkt illustreren zijn o.a.:


Visie 2050 - Levenslang leren en dynamische loopbanen: begeleiding van een transitieruimte voor
de Vlaamse overheid om een inspirerende visie te ontwikkelen rond het lerend en werkend
Vlaanderen van 2050;



Expertenopdrachten relance arbeidsmarkt: lid van het eerste expertteam dat een plan opstelde
voor de relance van de arbeidsmarkt in Vlaanderen tijdens en na de Corona-pandemie en nu ook
van het expertteam dat de vervolgopdracht uitvoert;



E-leren in Vlaanderen: een mapping van de kenmerken, meerwaarde en effecten en verwachte
groei van e-leren in de context van het potentieel dat e-leren biedt om levenslang leren

Een leer- en loopbaanrekening voor Vlaanderen | IDEA Consult | 24 maart 2021

18

toegankelijker te maken voor werkende volwassenen en bij te dragen aan een sterkere leercultuur
in Vlaanderen;


Kosten, baten en financiering van duaal leren: berekening van de kosten en baten van duaal leren
en formulering van aanbevelingen rond de financieringsstructuur;



InnoVET: Professionalisering en innovatie in het arbeidsmarktgericht onderwijs: mapping en
uitwerking van professionalisering van leerkrachten vanuit een focus op de kwaliteit van het
arbeidsmarktgericht onderwijs in het licht van de innovatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

6.2.

Ons team voor deze opdracht

We zetten een complementair team in met sterke en relevante expertise i.f.v. het realiseren van de
doelstellingen van dit project.
Teamlid

Rol

Expertise

An De Coen

Expert
Projectleider

Arbeidsmarktbeleid & levenslang leren,
i.h.b. opleidingsincentives en
loopbaansparen
Projectmanagement en onderzoek
Beleidsadvisering

Taken
 Projectleider
 Aanspreekpunt voor

thematische werkgroep
 Aansturen inventarisatie






Lise
Nackaerts

Consultant

Onderwijs & levenslang leren
Kwalitatieve onderzoekstechnieken
Service design & scenariodenken

incentives en uitvoeren
portfolioanalyse
Conceptuele denkoefening en
uitwerking scenario’s LLR
Organisatie interne werksessies
Deelname aan interne
werksessies
Rapportage

 Inventarisatie incentives en

uitvoeren portofolioanalyse
 Deskstudie bestaande LLR
 Ondersteuning conceptuele

denkoefening en uitwerking
scenario’s LLR
 Rapportage
Ella
Desmedt

Expert

Onderwijs & levenslang leren
Projectmanagement en onderzoek
Beleidsadvisering

 Back-up projectleider
 Klankbord en back-up doorheen

het volledige onderzoek
 Voorbereiden en modereren

workshop
 Deelname aan interne

werksessies
Wim Van
der Beken

Senior
expert

Arbeidsmarktbeleid & levenslang leren
Beleidsadvisering

 Kwaliteitscontrole
 Deelname aan interne

werksessies
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An De Coen

An De Coen is sinds november 2012 actief bij IDEA Consult, waar ze haar uitgebreide
arbeidsmarktexpertise inzet voor projecten gericht op actuele thema’s zoals de krapte op de
arbeidsmarkt en initiatieven die de inzetbaarheid van werknemers en werkzoekenden kunnen
verhogen, waaronder om- en bijscholing. Ze is ook als vrijwillig medewerker verbonden aan de
onderzoeksgroep Personeel & Organisatie van de KU Leuven (Faculteit Economie &
Bedrijfswetenschappen). Nadat ze er in 2006 afstudeerde als Handelsingenieur, behaalde ze er in 2012
haar doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen met een sterke focus op de
eindeloopbaanproblematiek. Het onderzoek van An richt zich vooral op actuele arbeidsmarktthema’s
en evaluaties. Daarbij maakt ze gebruik van zowel statistische onderzoekstechnieken als kwalitatieve
technieken zoals interviews en focusgroepen.
Vanuit die expertise heeft An de voorbije jaren heel wat verkennende en strategische opdrachten
uitgevoerd. Ze leidde bijvoorbeeld de studie naar STEM in Vlaanderen, waarin het STEM-actieplan 20122020 (ex-post) werd geëvalueerd en waarin een blauwdruk voor het STEM-actieplan post-2020 werd
ontwikkeld. In 2021 zal hiervoor nog een passend monitoringssysteem worden ontwikkeld. Andere
opdrachten met de focus op ‘leren’ en ‘loopbanen’ waarbij An recent optrad als projectleider zijn onder
andere de evaluatie van de Vlaamse opleidingsincentives voor werkenden, de ontwikkeling van een tool
voor arbeidsmarktgerichte opleidingen, de analyse van STEM-loopbanen in opdracht van het
Departement WSE. Zoals bij de troeven wordt aangegeven, trad zij ook op als projectleider voor de
haalbaarheidsstudie van een systeem van loopbaansparen in België in opdracht van de FOD WASO.
Momenteel is An ook betrokken bij het expertenadvies met specifieke aandacht voor opleiding en
loopbaantransities in de Vlaamse arbeidsmarkt, en maakt ze deel uit van de werkgroep ‘Afstemming
tussen vraag en aanbod’ die het Vlaams Partnerschap Levenslang Leren ondersteunt.
Lise Nackaerts

Lise Nackaerts maakt als consultant deel uit van het team Regionale Ontwikkeling en Arbeidsmarkt bij
IDEA Consult. Ze heeft een sterke interesse in onderwijs, levenslang leren, het ontwikkelen van
toekomstgerichte skills en een arbeidsmarkt die voldoet aan de noden van de 21ste eeuw.
Als wetenschappelijk medewerker en programmacoördinator aan de KU Leuven werkte ze in het
verleden aan diverse onderwijsprojecten via mixed method onderzoek en ontwikkelde ze haar skills in
het ontwerpen en organiseren van opleidingen levenslang leren.
Lise studeerde af als master in de pedagogische wetenschappen (magna cum laude) met een
specialisatie in onderwijs- en opleidingskunde aan de KU Leuven. Recent behaalde ze een getuigschrift
in de integrale productonwikkeling (KU Leuven – Universiteit Gent). Via de opleiding maakte ze zich een
divers palet aan gebruikergerichte en innovatieve methodieken eigen, die ze met veel enthousiasme
aan boord brengt in haar werk bij IDEA Consult.
Ella Desmedt

Ella Desmedt combineert een pedagogische achtergrond met theoretische en praktische expertise op
het vlak van overheidsmanagement, -beleid en beleidsevaluatie. Ze is doctor in de pedagogische
wetenschappen (UGent, 2004) en master in overheidsmanagement en –beleid (KULeuven, 2014).
Haar evaluatie-expertise ontwikkelde Ella als auditeur bij het Rekenhof, waar ze in het kader van
performance audits specifieke beleidsmaatregelen en/of de algemene werking van meerdere federale
overheidsinstellingen evalueerde. Binnen IDEA Consult verbreedde ze haar aanpak: vandaag kiest ze
voor meer participatieve trajecten, vanuit een lerende benadering van evaluatie.
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Levenslang leren is haar tweede expertisedomein. Tussen 2007 en 2010 was ze raadgever op de
kabinetten van de Vlaamse onderwijsministers Vandenbroucke en Smet. Ze werkte mee aan o.a. de
decreten hoger beroepsonderwijs en Vlaamse kwalificatiestructuur, het decreet lokaal flankerend
onderwijsbeleid, en deed de opvolging van dossiers op het raakvlak met andere beleidsdomeinen (vb.
brede school, kunst- en cultuureducatie, milieu-educatie, herinneringseducatie,…). Zo gaat het ook
binnen IDEA Consult: ze leidt er projecten op het snijvlak van onderwijs en levenslang leren en de andere
expertisedomeinen van IDEA (arbeidsmarkt, innovatie, regionale ontwikkeling,…). Recente voorbeelden
zijn: de ondersteuning van de transitieruimte rond levenslang leren en dynamische levensloopbanen
voor de departementen onderwijs en werk, competentieprognoses voor Liberform en Constructiv, een
onderzoek naar e-leren in Vlaanderen, een bevraging van onderwijs- en arbeidsmarktactoren over de
professionalisering van leerkrachten in het TSO/BSO om mee te blijven met maatschappelijke
innovaties, enzovoort.
Wim Van der Beken

Wim Van der Beken, gedelegeerd bestuurder van IDEA Consult, combineert een economische
achtergrond met een uitgebreide kennis van sociaal-economische materies. Hij is licentiaat in de
Economische Wetenschappen en Master of Arts in Economics. Hij startte zijn loopbaan op een project
van de Europese Commissie met het oog op het opstellen van het macro-sectorieel HERMES-model, dat
ook lange tijd door het Planbureau is gebruikt voor zijn 5-jaarlijkse economische vooruitzichten. Tot
augustus 1998 was hij directeur van de VEV-studiedienst en zetelde onder meer in de SERV en het
VESOC. Vanaf september 1998 tot heden neemt hij de dagelijkse leiding van IDEA Consult op, een rol
die hij combineert met ene expertenrol bij meerdere IDEA-projecten als senior expert.
Wim Van der Beken heeft een uitgebreide projectervaring met strategische planning en de begeleiding
van complexe processen. Hij is zeer vertrouwd met werken voor de Vlaamse overheid. Hij heeft ook
specifieke expertise mbt evaluatie-onderzoek van programma’s, instrumenten en projecten. Specifieke
referenties relevant voor deze opdracht zijn onder meer de medewerking aan vele VIONAonderzoeksopdrachten. Momenteel is hij ook lid van het IDEA-team dat de procesbegeleiding verzorgt
bij de opmaak van een Kennisagenda voor het Departement WSE. Hij is ook sterk vertrouwd met het
Vlaams economisch en innovatiebeleid: hij was/is betrokken bij meerdere studies voor het Department
EWI en VLAIO (bvb. onderzoek clusterbeleid en de evaluatie van economische beleidsprogramma’s en
instrumenten). Ook zijn ervaring als projectleider van strategische begeleidingsprojecten voor Toerisme
Vlaanderen, VLEVA, de opmaak van beleidsnota’s en andere, biedt meerwaarde.

6.3.
6.3.1

Referenties
Onze cruciale eerdere studies

Haalbaarheidsstudie omtrent de organisatie van het loopbaansparen in België
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 2016 - 2017
In het regeerakkoord dat op 10 oktober 2014 gepubliceerd werd, benadrukt de federale regering een
breed loopbaanbeleid te voeren met expliciete aandacht voor het verlengen van de loopbaanduur en
het promoten van werkbaar werk. Een van de geplande initiatieven betreft de piste van
loopbaansparen. Het individueel sparen van tijd en/of geld op een rekening door de werknemer, zou
het immers mogelijk maken om de rekening te spijzen tijdens arbeidsintensieve periodes, en het
gespaarde saldo te gebruiken om tijd te kopen wanneer andere activiteiten dan werk centraal staan.
Deze haalbaarheidsstudie biedt de bevoegde instanties ex ante de nodige informatie om de
mogelijkheden en grenzen van het systeem te verkennen vanuit economisch, sociologisch en juridisch
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perspectief. Deze studie biedt een antwoord op de vraag of, en zo ja, hoe en binnen welke grenzen een
systeem van loopbaansparen in de Belgische context kan worden ingevoerd.
Opleidingsincentives voor werkenden
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Dept Werk en Sociale economie (WSE), 2013
In het kader van een VIONA-onderzoek voor het Departement Werk en Sociale Economie van de
Vlaamse overheid analyseerde IDEA Consult het volledige instrumentarium aan maatregelen die erop
gericht zijn de opleidingsdeelname van werkenden te verhogen. Op de Vlaamse arbeidsmarkt zijn
diverse maatregelen beschikbaar om de participatie aan opleiding van werkenden te stimuleren. Daarbij
gaat het zowel om rechtstreekse financiering voor de werkende als onrechtstreekse financiering via de
werkgever. Eerdere inventarisaties van opleidingsincentives toonden dat deze maatregelen zeer
versnipperd zijn. Deze studie focust op de vraagzijde van de opleidingsmarkt door 13 maatregelen voor
werkenden en werkgevers in kaart te brengen. Het onderzoek geeft aan in welke mate verschillende
groepen worden bereikt met het beleid in zijn huidige vorm. Bovendien gaat de studie verder dan het
louter inventariseren van de opleidingsincentives en hun modaliteiten: ze brengt eerder
geïdentificeerde sterktes en zwaktes van de maatregelen in kaart, net als de hiaten en overlappingen in
het Vlaamse opleidingsbeleid. Op basis van de resultaten geven de onderzoekers aanbevelingen over
de pistes waarop het toekomstig opleidingsbeleid kan inzetten.

6.3.2

Relevante referenties i.v.m. levenslang leren

Advies en verdere ontwikkeling van een beoordelingsinstrument ‘Arbeidsmarktgerichtheid’ van
opleidingen
Vlaamse overheid, Departement WSE, 2018
Om ervoor te zorgen dat enkel arbeidsmarktgerichte opleidingen in aanmerking zouden komen voor
opleidingsincentives, moet het arbeidsmarkgericht karakter van opleidingen getoetst worden aan de
hand van een puntensysteem. Hoewel de krijtlijnen reeds werden uitgezet via sociaal overleg, is het
doel van deze opdracht om de beoordelingscriteria te verfijnen en zo te komen tot een duidelijk
instrument dat kan toegepast worden op een opleidingsdatabank. Daarbij dient het
beoordelingssysteem zodanig gedocumenteerd te zijn dat beoordelaars er op een vlotte, eenduidige
manier mee aan de slag kunnen. Dit wordt gerealiseerd via vier subtaken:
1. Advies verstrekken bij de opzet van het puntensysteem
2. De criteria bekijken en waar nodig verfijnen
3. De nodige afvinklijsten en documentatie voorzien
4. Beschikbaar zijn voor consultatie wanneer de eerste testevaluaties uitgevoerd worden
E-learning in Vlaanderen
Vlaamse overheid, Departement WSE, 2018
De transitie naar de digitale samenleving zorgt voor een fundamentele verandering in de manier
waarop we (kunnen) leren. Opleiding is niet meer enkel leren in een klas met een lesgever vooraan.
Nieuwe vormen ontstaan onder de noemer e-learning, afstandsleren, MOOC’s (massive open online
courses), smart learning, … Het doel van deze studieopdracht is het uitvoeren van een beschrijvend
en verkennend onderzoek over e-learning. De doelstelling is drieledig:
1. In kaart brengen van het aanbod: o.a. meten om te weten hoe ver Vlaanderen staat op het vlak van
e-learning.
2. Lessen trekken uit het buitenland: o.a. nagaan hoe landen die al veel verder staan op dit vlak, elearning hebben ingebed in hun opleidingsbeleid.
3. Beleidsaanbevelingen formuleren: o.a. over hoe het beleid kan omgaan met e-learning in het kader
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van de beleidsdoelstelling om levenslang leren en het loopbaandenken voor de werknemer te
stimuleren (vb. in het kader van opleidingsincentives).
ESF SCOPE Liberform
Liberform, 2021
Deze studie focust op het identificeren en analyseren van relevante trends voor de sector van de vrije
beroepen, hun impact op de competentienoden en de implicaties voor het opleidingsaanbod. Via een
combinatie van deskonderzoek, workshops en bedrijfsbezoeken consulteren we experten en
werkgevers. Zo komen we tot een strategische prognose: een beeld van de verwachte veranderingen
op vlak van jobs, kennis, en vaardigheden in de sector. Parallel analyseren we ook het opleidingsaanbod
om de (toekomstige) vraag naar competenties te kunnen confronteren met het (beschikbare)
onderwijs- en opleidingsaanbod. Het resultaat: een actieplan met concrete engagementen van de
betrokken stakeholders.
ESF SCOPE-studie Constructiv
Constructiv, 2021
Deze studie focust op het identificeren en analyseren van relevante trends voor de bouwsector, hun
impact op de competentienoden en de implicaties voor het opleidingsaanbod. Via een combinatie van
deskonderzoek, workshops en bedrijfsbezoeken consulteren we experten en werkgevers. Zo komen we
tot een strategische prognose: een beeld van de verwachte veranderingen op vlak van jobs, kennis, en
vaardigheden in de sector. Parallel analyseren we ook het opleidingsaanbod om de (toekomstige) vraag
naar competenties te kunnen confronteren met het (beschikbare) onderwijs- en opleidingsaanbod. Het
resultaat: een actieplan met concrete engagementen van de betrokken stakeholders.
Dataverzameling over en analyse van het actuele opleidingsaanbod in de regio Midwest
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen, 2020
In de context van het socio-economisch streekbeleid van de provincie West-Vlaanderen en vanuit de
ambitie om in te zetten op de uitbouw van een lerende regio en netwerk voor permanent leren,
schakelde de POM West-Vlaanderen IDEA Consult in voor:
Dataverzameling en analyse van het actuele opleidingsaanbod in de regio Midwest; Benchmarking van
deze informatie ten aanzien van de andere regio’s in de provincie; Confrontatie van deze informatie
met de regionale en provinciale noden op de arbeidsmarkt.
Voor een aantal concrete beroepen/beroepengroepen (bv. lasser, operator, onderhoudstechnicus…)
brachten we data over noden op de arbeidsmarkt en potentieel vanuit opleiding samen in een
overzichtelijk dashboard in PowerBI.
Opzetten en begeleiden van een transitieruimte rond levenslang leren en de dynamische
levensloopbaan
Vlaamse overheid, Departementen Werk en Onderwijs, apr 2017 - jun 2018
De opdracht omvat het omkaderen van het transitieteam bij het creëren van input voor een
transitieanalyse;
- ondersteuning bij het voorbereiden, uitvoeren en verwerken van een 40-tal interviews met
vernieuwers en/of voorlopers in de wereld van onderwijs en werk.
- ondersteuning bij het herkaderen van de toekomstverkenning en de daarbij horende ronde tafels.
- het leggen van de basis van een netwerk van vernieuwing.
- uitschrijven van een transitieanalyse en digitaal opleveren op een overzichtelijke en visueel
aantrekkelijke wijze.
Het voorbereiden en begeleiden van vijf sessies van de transitiearena, inclusief het tussentijds
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verwerken van output en input. Het uitschrijven van een transitieagenda met een duiding van de
opgave, een visie op de toekomst, transitiepaden naar deze toekomst en acties op middellange en
korte termijn om de benodigde omslagen in gang te zetten.
Ondersteuning maatschappelijk relancecomité Vlaamse overheid
Vlaamse Overheid - Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur, 2020
De Coronacrisis en de bijhorende overheidsmaatregelen om de verspreiding van deze pandemie tegen
te gaan, hadden een diepgaande impact, zowel op het economisch leven en de welvaart, als op het
maatschappelijk leven en het welzijn van mensen. Er kwamen al snel zorgwekkende signalen van een
sterke toename van maatschappelijke problemen, zoals eenzaamheid (o.a. bij ouderen, kwetsbare
jongeren en singles), toenemende angst, intra familiale spanningen, armoede, verslavingen,
psychosociale problemen etc. De impact op het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding en sociale
contacten, het wegvallen van veel publieke sociale evenementen in stads- en dorpskernen hebben het
maatschappelijk weefsel aangetast, de samenhorigheid tussen mensen verzwakt en geleid tot sociale
isolatie of segregatie.
Vlaamse regering richtte daarom, naast een comité voor de economische relance en een relancecomité
voor de arbeidsmarkt, ook een comité op voor een sterke maatschappelijke relance. Dit expertencomité
boog zich over vijf grote thema’s:


Psychisch welzijn: o.a. eenzaamheid, familiale stress, verslavingsproblemen, verdriet of posttraumatische stress, werkstress,…



Welzijn, zorg, gezondheid en armoedebestrijding: o.a. preventieve gezondheidszorg, beleving van
zorg en welzijn, leiderschap en organisatie, profiel van armoede,…



Vrije tijd, sport, verenigingsleven, cultuur, religie, publieke ruimte, mobiliteit: o.a. regels en
organisatie sociaal leven, uitgaansleven, ruimte voor kinderen, jongeren, ouderen, inrichting
publieke ruimte,…



Onderwijs en vorming, inburgering en integratie: o.a. aanpak leerachterstand, manier van
lesgeven, gedeeld burgerschap,…



Communicatie, versnelde digitalisering en privacy: o.a. correcte informatie en communicatie,
digitalisering en sociaal contact, privacy-issues, …

IDEA Consult ondersteunde en begeleidde dit comité bij het onderzoeken van de impact van de
Coronacrisis en -maatregelen, en het formuleren van aanbevelingen om de schade in te perken en het
maatschappelijk weefsel opnieuw te versterken.
Procesondersteuning bij de opmaak van een Kennisagenda Werk en Sociale Economie (WSE)
Vlaamse overheid, Departement WSE, 2019-2020
De Vlaamse regering kondigde aan meer in te zetten op een versterkt beleidsgericht onderzoek om
beleidsinterventies beter te onderbouwen. Binnen deze context wil het Departement WSE een
meerjarig inhoudelijk onderzoekskader opstellen, i.e. een kennisagenda voor de kennisprogrammatie
post-2020 om op langere termijn prioritaire onderzoeksvraagstukken te formuleren en vast te leggen.
Via een inventarisatie van bestaand onderzoek en een consultatie van beleidsactoren, onderzoekers en
maatschappelijke stakeholders, komen we tot een thematisch overzicht van bestaande kennis
(kennislacunes, -prioriteiten en -vragen) en tot aanbevelingen voor een meerjarige kennisagenda, zowel
wat inhoud als wat governance betreft.
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B.1 /

CV’s

Curriculum Vitae
An De Coen
Personalia
Naam

Geboortedatum en -plaats
Nationaliteit

An De Coen
IDEA Consult
Jozef II-straat 40 B1
1000 Brussel
t: ++32 2 300 85 03
an.decoen@ideaconsult.be
www.ideaconsult.be
12 juni, 1983; Aalst (België)
Belg

Opleiding
Instelling
Datum:
Diploma
Thesis

KU Leuven, België
2006-2012
Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen
Working and Aging. The role of age and employability regarding job
search and retirement intention.

Instelling
Datum:
Diploma
Graad
Thesis

KU Leuven, België
2003-2006
Handelsingenieur (Optie : Personeel & Organisatie)
Grote onderscheiding
High-Performance Work Systems & vakbonden: Dodelijk duo of
krachtige combinatie?

Instelling
Datum:
Diploma
Graad

Katholieke Universiteit Brussel
2001-2003
Kandidaat Handelsingenieur
Onderscheiding

Beroepservaring
Datum
Plaats
Functie
Omschrijving

12 november 2012 – …
IDEA Consult
Expert
Onderzoek in het domein van de arbeidsmarkt en sociaaleconomisch beleid

Datum
Plaats
Functie
Omschrijving

15 oktober 2012 – 31 december 2012
KU Leuven
Onderzoeker
Finaliseren doctoraat en publiceren van de papers uit het
doctoraatsonderzoek

Datum
Plaats
Functie
Omschrijving

1 december 2006 – 15 oktober 2012
Lessius
Onderzoeksassistent
Op vlak van onderzoek:
Opzetten en uitwerken van onderzoeksprojecten, rapporteren van
resultaten in wetenschappelijke artikels & overheidsrapporten,
actieve deelname aan internationale conferenties
Op vlak van onderwijs:
Ondersteuning binnen de afstudeerrichting HRM (begeleiden van
studenten, input voor lessen,…)
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Datum
Plaats

7 augustus 2006 – 30 november 2006
KU Leuven – Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen
Naamsestraat 69, 3000 Leuven
Wetenschappelijk medewerker bij de Onderzoeksgroep Personeel en
Organisatie
Onderzoeker bij prof. Luc Sels en prof. Anneleen Forrier op een
VIONA-project over de inzetbaarheid van ouderen op de
arbeidsmarkt

Functie
Omschrijving

Talenkennis
Nederlands
Engels
Frans
Italiaans
Duits
5=moedertaal

Spreken
5
4
3
2
1
4=vloeiend

Lezen
5
4
4
3
2
3=werktaal

Schrijven
5
4
3
2
1
2=conversatie
1=noties

Computerkennis
Statistische software: SAS, SPSS
Microsoft Office toepassingen
Online surveytools





Lopende projecten








Expertenadvies Vlaamse arbeidsmarkt: jaar van de opleiding, Departement WSE, 2021.
Knowledge ecosystems in the new ERA, Europese Commissie (DG RTD), 2021-2022.
Strategische competentieprognose voor de bouwsector (ESF SCOPE), Constructiv, 2021.
Strategische competentieprognose voor de sector van de vrije beroepen (ESF SCOPE), Liberform, 2021.
Ontwikkeling van een monitoringssysteem voor de STEM-agenda 2020-2030, VLAIO, 2021.
Vergelijkende studieopdracht: voor de opleidingsmarkt die voorbereidt op de job van procesoperator
chemische en farmaceutische industrie –regio Scheldemond, VDAB, 2021
Evaluatie van de wetenschappelijke opdracht van de KMDA, zoals uitgevoerd door het KMDA-CRC,
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (Vlaamse overheid), 2021.

Vijf relevante projectreferenties






Procesondersteuning opmaak kennisagenda Werk en Sociale Economie, Departement WSE, 2019-2020.
E-learning in Vlaanderen, Viona Arbeidsmarktonderzoeksprogramma van de Vlaamse regering (departement
WSE), 2018.
Technische operationalisering van een beoordelingsinstrument ‘Arbeidsmarktgerichtheid’ van opleidingen,
Departement Werk en Sociale economie (WSE) van de Vlaamse overheid, 2018.
Haalbaarheidsstudie omtrent de organisatie van het loopbaansparen in België, FOD Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg, maart 2016 – september 2016.
Arbeidsmarktgerichte opleidingsincentives voor werkenden, Viona Arbeidsmarktonderzoeksprogramma van
de Vlaamse regering, 2013.

Publicaties

Doctoraal proefschrift


De Coen, A. (2012). Working & Aging. The role of age and employability regarding job search and retirement
intention. KU Leuven

Artikels in internationale peer reviewed journals



De Coen, A., Forrier, A., Sels, L. (2015). The Impact of Age on the Reservation Wage: The Role of
Employment Efficacy and Work Intention. A Study in the Belgian Context. Journal of Applied Gerontology.
Vol 34, Issue 3, pp. NP83 - NP112.
De Coen, A., Forrier, A., De Cuyper, N., Sels, L. (2015). Job seekers’ search intensity and wage flexibility :
does age matter ? Ageing and Society, 35(2), pp. 346-366

Een leer- en loopbaanrekening voor Vlaanderen | IDEA Consult | 24 maart 2021

27

Artikels in andere academische tijdschriften














De Coen, A. (2019). STEM-test voor het Vlaamse beleid: waarop STEMpel drukken tijdens de volgende
legislatuur? Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk 2019 nr. 1, 79-86. Leuven: Steunpunt Werk /
Uitgeverij Acco.
De Coen, A., & Vanoeteren, V. (2017). Vanuit de kinderschoenen naar de puberteit: de Vlaamse
deeleconomie in kaart gebracht. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 27(2), 33-40. Leuven:
Steunpunt Werk / Uitgeverij Acco.
Schooreel, T., De Coen, A., & Sels, L. (2016). Wat als ... je niet alleen geld maar ook tijd kon sparen? Een
inschatting van de haalbaarheid van een systeem van loopbaansparen in de Belgische context. Over.Werk.
Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 26(2), 53-58. Leuven: Steunpunt Werk / Uitgeverij Acco.
Valsamis, D., De Coen, A., & Vanoeteren, V. (2016). De impact van digitalisering op de Europese
arbeidsmarkt. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 26(1), 160-166. Leuven: Steunpunt Werk /
Uitgeverij Acco.
De Coen, A., Gerard, M., & Valsamis, D. (2015). De Vlaamse PWA’s in kaart gebracht. Lokale vraag en
aanbod complementair aan de reguliere arbeidsmarkt. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 25(4),
49-55. Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie / Uitgeverij Acco.
De Coen, A., Valsamis, D., Hondeghem, A., Bossens, N., & Sels, L. (2015). Loopbaan- en diversiteitsplannen:
naar een evolutie in plaats van een revolutie van het systeem. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt
WSE, 25(1), 45-52. Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie / Uitgeverij Acco.
De Coen, A., Gerard, M., & Zanoni, P. (2015). Wat als … werkzoekenden een eigen zaak willen opstarten?
Een evaluatie van de maatpakbegeleiding van werkzoekenden naar ondernemerschap. Over.Werk.
Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 25(1), 65-72. Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie / Uitgeverij
Acco.
De Coen, A., Forrier, A., & Sels, L. (2014). Blijft de stuurman langer aan boord? Lagere uittrede-intentie bij
vijftigplussers die hun loopbaan in eigen handen nemen. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE,
24(3), 30-38. Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie / Uitgeverij Acco.
De Coen, A., & Valsamis, D. (2014). EVC-beleid vanuit bedrijfsperspectief: hoe wordt omgegaan met
ervaring bij Vlaamse ondernemingen? Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 24(2), 10-18. Leuven:
Steunpunt Werk en Sociale Economie / Uitgeverij Acco.
De Coen, A., & Valsamis, D. (2013). Hoe de Vlaamse aanmoedigingspremie werknemers stimuleert om
opleiding te volgen tijdens het onderbreken van hun loopbaan. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt
WSE, 23(3), 38-44. Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie / Uitgeverij Acco.
De Coen, A., Forrier, A., De Cuyper, N., Sels, L. (2012). Andere leeftijd, ander zoekgedrag? Een studie bij
Vlaamse deelnemers aan outplacement. (Different age, different search behaviour? A study among
outplacement participants in Flanders) Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 2/2012, 47-55.
Sels, L., De Coen, A., Forrier, A., Lamberts, M. (2007). Vergrijzing op de arbeidsmarkt: over obstakels,
opportuniteiten en maatregelen. (An ageing workforce: About obstacles, opportunities and measures)
Over.Werk: Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 17, 1, 57-65.

(Artikels in) Boeken





De Coen, A., Forrier, A. & Sels, L. Studying Retirement from a Career Perspective: How Self-Awareness and
Adaptability Reduce the Intention to Retire. In A. De Vos & B. Van der Heijden (Eds.) Handbook of Research
on Sustainable Careers, Edward Elgar Publishing (2015)
Sels, L., De Winne, S., De Coen, A. (2011). Heeft Vlaanderen nood aan 'meer'? Een evaluatie van
instrumenten voor stimulering van opleidingsinspanningen (Does Flanders need ‘more’? An evaluation of
instruments aimed at stimulating investments in education). In D. Vanderpoorten (Eds.). Capita selecta uit
Vlaams arbeidsmarktonderzoek (pp. 68-76). Brussel: Vlaamse Overheid. Departement Werk en Sociale
Economie.
De Coen, A., Forrier, A., Lamberts, M., Sels, L. (2007). Leeftijd en werk: over inzet en inzetbaarheid van
ouderen op de arbeidsmarkt. (Age and work: about older workers’ motivation and employability in the labour
market) Leuven: HIVA Hoger Instituut voor de Arbeid-KUL.
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Curriculum Vitae
Lise Nackaerts
Biografie
Lise Nackaerts maakt als consultant deel uit van het team Regionale
Ontwikkeling en Arbeidsmarkt bij IDEA Consult. Ze heeft een sterke interesse
in onderwijs, levenslang leren, het ontwikkelen van toekomstgerichte skills en
een arbeidsmarkt die voldoet aan de noden van de 21ste eeuw.
Als wetenschappelijk medewerker en programmacoördinator aan de KU
Leuven werkte ze in het verleden aan diverse onderwijsprojecten via mixed
method onderzoek en ontwikkelde ze haar skills in het ontwerpen en
organiseren van opleidingen levenslang leren.
Lise studeerde af als master in de pedagogische wetenschappen (magna cum laude) met een specialisatie in
onderwijs- en opleidingskunde aan de KU Leuven. Recent behaalde ze een getuigschrift in de integrale
productonwikkeling (KU Leuven – Universiteit Gent). Via de opleiding maakte ze zich een divers palet aan
gebruikergerichte en innovatieve methodieken eigen, die ze met veel enthousiase aan boord brengt in haar werk
bij IDEA Consult.
Personalia
Naam
Werkadres

Geboortedatum en –plaats
Nationaliteit
Opleiding
Instelling
Datum
Diploma
Instelling
Datum
Diploma
Masterproef
Instelling
Datum
Diploma

Lise Nackaerts
IDEA Consult
40 Rue Joseph II/Joseph II Straat boîte/bus 1
1000 Bruxelles
t: +32 498 27 56 75
lise.nackaerts@ideaconsult.be
www.ideaconsult.be
24 maart 1991, Gent
Belg

KU Leuven – Universiteit Gent
09/2019 – 01/2021
Getuigschrift integrale productonwikkeling
KU Leuven
09/2013 – 07/2016
Master pedagogische wetenschappen – optie onderwijs- en
opleidingskunde
De museumervaring binnenstebuiten gekeerd: evaluatieve studie
naar de appreciaties van kinderen over online museumomgevingen.
KU Leuven
09/2010 – 09/2013
Bachelor pedagogische wetenschappen – optie onderwijs- en
opleidingskunde
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Beroepservaring
Datum
Plaats
Functie
Beschrijving

02/2020 – 02/2021
KU Leuven
Programmacoördinator Postuniversitair Centrum

Het ontwerpen, ontwikkelen en organiseren van opleidingen
levenslang leren in een variatie van thema’s (digitale
transformatie, innovatie, duurzaam bouwen,…) en formats
(webinars,
postgraduaten,
meerdaagse
blended
opleidingen,…).

Datum
Plaats
Functie
Beschrijving

01/2018 – 01/2020
KU Leuven
Wetenschappelijk medewerker

Faculteit Architectuur. [AtLAs], Active Learning Atlas
project, evaluatie van de activerende werkvormen in de
bachelor architectuur via mixed method onderzoek en het
ontwikkelen van een professioneel leernetwerk.

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. Kwalitatief
onderzoek naar de ervaringen van studenten met STEAMijkingstoetsen.

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.
Toetsontwikkeling peilingen: ontwikkeling items en
evaluatie van de psychometrische kwaliteit.

Datum
Plaats
Functie
Beschrijving

07/2017 – 01/2018
KU Leuven
Leercoach Faculteit Architectuur

Studiebegeleiding via individuele coaching, groepscoaching
en peer assisted learning.

Ontwerpen van studiemethode tools.

Functie
Beschrijving

Vrijwilligerswerk

Albezon, vzw aPart: het organiseren van duurzame en
inclusieve zomerkampen voor jongeren waarvan enkele
opgegroeid in een kwetsbare omgeving (2013-2019).

Scouts & Gidsen Vlaanderen: districtscommissaris Gent-Zuid
en leiding in scouts Sjim Akabe, scouts voor kinderen met
een beperking (2009-2014).

Talenkennis
Nederlands
Engels
Frans
Spaans
5=moedertaal

Spreken
5
3
2
1
4= vloeiend

Lezen
5
4
2
1
3= werktaal

Schrijven
5
4
2
1
2=conversatie

1=noties

Computerkennis
Excel, Word, PowerPoint, SPSS, NVivo, InDesign, ...
Bijkomende opleidingen










Certificaat ‘Hello Design Thinking’ – IDEO U – 2020
Certificaat ‘Experience Entrepreneurship’ – Summer School – Universiteit Antwerpen – 2019
Certificaat ‘Applied Psychometrics: Analyzing Rating Data’ – Summer School – Institute of Education –
Rusland – 2018
Certificaat ‘Bauhaus Design Principles’ – Summer School – Bauhaus University Weimar – Duitsland – 2016
Storytelling with data – KU Leuven – 2020
Project management – KU Leuven – 2019
InDesign – KU Leuven – 2019
Inspirerend coachen – KU Leuven – 2018
Infocyclus ontwikkelingssamenwerking – Belgische Technisch Coöperatie (Enabel) – 2015
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Curriculum Vitae
Ella Desmedt
Personalia
Naam
Werkadres

Geboortedatum en –plaats
Nationaliteit

Ella Desmedt
IDEA Consult
Jozef II-straat 40 B1
1000 Brussel
t: ++32 2 3008519
Ella.desmedt@ideaconsult.be
www.ideaconsult.be
23 mei 1977 te Bornem
Belg

Opleiding
Instelling
Datum
Diploma
Thesis

KULeuven 2014
2014
Master in overheidsmanagement en beleid
Masterproef: De impact van de performance audits van het Rekenhof
Survey bij ambtenaren van de federale overheid

Instelling
Datum
Diploma
Thesis

UGent
2004
Doctor in de pedagogische wetenschappen
Doctoraat: Research into the theoretical base of learning styles with
a view to application in a university setting

Instelling
Datum
Diploma

UGent
2001
Academische lerarenopleiding

Instelling
Datum
Diploma

UGent
2000
Master in de pedagogische wetenschappen, optie pedagogiek

Bijkomende opleidingen








Leertraject participatie en stakeholdermanagement (Levuur, 2020)
Coaching (IDEA, 2019)
Transitie Vierdaagse (DRIFT, 2017)
Opleidingen georganiseerd door het Rekenhof (tussen 2010 en 2016): o.a. schriftelijk rapporteren, federale
begroting, overheidsopdrachten, presenteer- en interviewtechnieken, focus groups, performance audit, ITaudit, Frans, …
Projectmanagement (Instituut voor de Overheid, 2016)
Beleidsevaluatie (Instituut voor de Overheid, +/- 2005)
Academic English (UGent, +/- 2003)
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Beroepservaring
Datum
Plaats
Functie

2018
IDEA Consult
Expert in onderwijs, evaluatie en governance

Datum
Plaats
Functie

2016
IDEA Consult
Senior consultant in Regionale en Stedelijke Ontwikkeling

Datum
Plaats
Functie

2010
Rekenhof
Auditeur

Datum
Plaats
Functie

2007-2010
Kabinet minister
Vandenbroucke
Raadgever

Datum
Plaats
Functie

2004-2007
HIVA (KULeuven)
Projectleider onderwijs en arbeidsmarkt

van

onderwijs

Pascal

Smet

en

Frank

Talenkennis
Spreken

Lezen

Schrijven

Nederlands

5

5

5

Frans

4

4

4

Engels

4

4

4

Duits

2

2

2

5=moedertaal

4= vloeiend

3= werktaal

2=conversatie

1=noties

Lopende projecten





Customer journey onderzoek ‘geïnteresseerde niet-participerende burgers’, Departement WSE, 2021
SCOPE-studie Liberform, 2020-2021
SCOPE-studie Constructiv, 2020-2021
Evaluatie ‘Toekomstgericht werken in de thuiszorg’, Koning Boudewijnstichting, 2020-2022

5 relevante projectreferenties






Dataverzameling en netwerkopzet inhouse academies in Midden-West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen,
2020
Digitalisering van het onderwijs, Vlaamse overheid, VLAIO, 2020
E-leren in Vlaanderen, Vlaamse overheid, Departement WSE, 2019
InnoVET – Professionalisering en innovatie in het arbeidsmarktgericht onderwijs, Departement Onderwijs,
2018
Opzetten en begeleiden van een transitieruimte rond levenslang leren en de dynamische levensloopbaan,
Departementen Werk en Onderwijs & Vorming, 2018
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Publicaties
























Desmedt, E., De Coen, A. & Goffin, K. (2019). E-leren in Vlaanderen. Over.Werk. Tijdschrift van het
Steunpunt Werk, 29(2), 77-82. Steunpunt Werk / Uitgeverij Acco.
Goffin, K., Desmedt, E., & Valsamis, D. (2019). Tussentijdse evaluatie van spoor 3 van het Focus op talentbeleid. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 29(2), 133-140. Steunpunt Werk / Uitgeverij Acco.
Desmedt, E., Morin, D., Pattyn, V. & Brans, M. (2017). Impact of performance audit on the Administration:
a Belgian study (2005-2010). Managerial Auditing Journal, Vol.32, No.3, pp.251-275.
Desmedt, E., Pattyn, V., Van Humbeeck, P. (2016). Beleidsevaluatie vandaag: een voorzichtige balans.
Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, nr. 2.
Desmedt, E. & Pattyn, V. (2015). De impact van de performance audits van het Rekenhof. Survey bij
ambtenaren van de federale overheid. Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, nr. 3.
Desmedt, E. (2014). De impact van de performance audits van het Rekenhof. Survey bij ambtenaren van
de federale overheid. Leuven: KULeuven.
Desmedt, E. & Van Loocke, E. (2013). Doelmatigheidsonderzoek van de maatregelen tegen de overbevolking
in de gevangenissen. Justitie bekeken door een Rekenhofbril. Panopticon, vol. 34, nr. 1.
Nicaise, I. & Desmedt, E. (2008). Gelijke kansen op school: het kan! Zestien sporen voor praktijk en beleid.
Mechelen: Plantyn.
Ernalsteen, V., Desmedt, E. & Nicaise, I. (2008). ‘It takes a village to raise a child. De brede school. In
Nicaise, I. & Desmedt, E. (2008). Gelijke kansen op school: het kan! Zestien sporen voor praktijk en beleid.
Mechelen: Plantyn.
De Plecker, J. & Desmedt, E. (2007). Hoe het Vlaamse onderwijs sterk wil zijn voor de zwakken. UVV-info,
november-december, pp. 18-22.
Desmedt, E. (2007). Nationale systemen en verschillen in participatie aan levenslang leren in de EU-15.
School en samenleving, afl. 16, oktober 2007, pp. 133-160.
Op den Kamp, H., Desmedt, E., Van Gyes, G. (2007). Beroepsprofiel ‘Brugfiguur in het basisonderwijs’,
Leuven: HIVA.
Desmedt, E., Groenez, S., Van den Broeck, G., Lamberts, M. & Nicaise, I. (2006). Onderzoek naar de
systeemkenmerken die de participatie aan levenslang leren beïnvloeden in de EU-15, Leuven: HIVA.
Desmedt, E. (2006). Actieonderzoek ‘leerrecht’ - Actieonderzoek van het Lokaal Overlegplatform Secundair

Onderwijs Leuven in verband met ‘problematische schoolloopbanen, schoolmoeë leerlingen en drop out’ en
‘alternatieven voor wie tijdelijk niet in het reguliere schoolsysteem terecht kan’ , Leuven: HIVA.

Mahieu, P. & Desmedt, E. (2006). Van arbeiderszoon tot allochtoon. Een overzicht van het kansenbeleid in
het Vlaamse onderwijs. In J. Vranken, K. De Boyser & D. Dierckx (red.), Armoede en Sociale Uitsluiting.
Jaarboek 2006. Leuven/Voorburg: Acco, pp. 239-256.
Desmedt, E. & Nicaise, I. (2006). Etnische segregatie in het onderwijs: horen, zien en zwijgen? In S. Sierens,
M. Van Houtte, P. Loobuyck, K. Delrue & K. Pelleriaux (red.). Onderwijs onderweg in de
immigratiesamenleving. Gent: Academia Press, pp. 91-108.
Desmedt, E. (2006). ‘School van de hoop’ en SCHOOL+. Extra impulsen voor scholen die werk maken van
gelijke onderwijskansen. Vernieuwing, 65, 5, 24-26.
Ruelens, L., Nicaise, I. & Desmedt, E. (2005). Gelijke onderwijskansen: We doen er wat aan, maar hoe?
Handleiding voor vernieuwende projecten. Leuven: HIVA.
Desmedt, E. (2005-2006). Onderzoek over kansarmoede en onderwijs – Handvatten en hangijzers. TORB,
1-2, 34-43.
Desmedt, E. & Nicaise, I. (2005). SCHOOL+ Platform voor een school zonder uitsluiting. Welwijs, 16(2), 3941.
Desmedt, E. & Carette, L. (2005). Zelfgestuurd leren in het hoger onderwijs. Survivalkit voor de eerste
maanden. Antwerpen: Garant.
Desmedt, E. (2004). Research into the theoretical base of learning styles in view of educational applications
in a university setting. Ghent: Ghent University.
Desmedt, E. & Valcke, M. (2004). Mapping the learning styles “jungle”: an overview of the literature based
on citation analysis. Educational Psychology, 24, 445-464.

Verslagen Rekenhof (als co-auteur)

Steun van de federale politie aan de lokale zones bij de handhaving van de openbare orde, 2016.

Kwaliteit van de statistieken van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium, 2014.

Brugpensioen bij herstructureringen, 2013.

Werking van de Kansspelcommissie, 2013.

Maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen, 2012.

Financierings- en controlemechanismen van de juridische tweedelijnsbijstand, 2011.

Spoorwegveiligheid – Overheidsopdrachten. Aanvullende bijdrage van het Rekenhof aan het parlementair
onderzoek van de voorwaarden van de spoorwegveiligheid, 2011.
Spoorwegveiligheid – Bijdrage van het Rekenhof aan het parlementair onderzoek van de voorwaarden van de
spoorwegveiligheid, 2010.
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Curriculum Vitae
Wim Van der Beken
Personalia
Naam
Werkadres

Geboortedatum en -plaats
Nationaliteit

Wim Van der Beken
IDEA Consult NV
Jozef II-straat 40 B1
1000 Brussel
t: +32 2 282 17 11
wim.vanderbeken@ideaconsult.be
www.ideaconsult.be
28 februari 1964, Waregem
Belg

Opleiding
Onderwijsinstelling
Datum: van (jaar) – tot (jaar)
Diploma

Universiteit van Leuven
1986-1987
Master of Arts in Economics, cum laude

Onderwijsinstelling
Datum: van (jaar) – tot (jaar)
Diploma

Universiteit van Gent
1982-1986
Licentiaat in Economie, cum laude

Beroepservaring
Datum
Plaats
Positie
Beschrijving

Van 1 september 1998 – nu
IDEA Consult
Directeur en mede-oprichter
management van studieprojecten
specialisatie op vlak van economische analyse en
evaluatiemethodiek van beleidsprogramma’s
begeleiding bij de opmaak van strategische plannen
vanaf 2009 lid van managementteam ECORYS International,
met verantwoordelijkheid over 10 vestigingen in Midden- en
Oost-Europa

Datum
Plaats
Positie
Beschrijving

1 augustus 1989 – 31 augustus 1998
Vlaams Economisch Verbond
Directeur van de Studiedienst
1 augustus 1989 – 30 september 1994 : economist met
specialisatie op vlak van macro-economie, arbeidsmarkt,
transport en infrastructuur. Auteur van tal van VEV-studies
1 oktober 1994 – 31 december 1995 : projectleider en
coordinator van het ‘Strategisch Plan voor Vlaanderen’.
Auteur van de publicaties: Op zoek naar groei, Op weg naar
groei, Groeiprioriteiten voor Vlaanderen
1 januari 1996 – 31 augustus 1998: directeur

Datum
Plaats
Positie
Beschrijving

1 augustus 1987 – 31 juli 1989
Planbureau
Onderzoeker
HERMES - project : macro-sectorieel economisch model voor België
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Ex-lid van de Commissie voor een Efficiënte en Effectieve Overheid (CEEO)’
Ex-lid van de Raad van Bestuur van ‘De Vlaamse Vervoermaatschappij’
ex-lid van de ‘Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV)’ en de SERV-werkgroepen ‘regionale
ontwikkeling’, ‘begroting’, ‘vervoer’, ‘ruimtelijke ordening’, ‘huisvesting’
Ex-lid van het ‘Vlaams Sociaal-Economisch Overlegcomité (VESOC)’ en de VESOC-werkgroepen ikv. het
Vlaams Werkgelegenheidsoverleg
Ex-lid van de SERV-Wegencommissie
Ex-voorzitter van de SERV-Commissie Goederenvervoer
Ex-lid van de Vlaamse Havencommissie.

Talenkennis
Nederlands
Engels
Frans
Duits
5=moedertaal

Spreken
5
4
4
2
4=vloeiend

Lezen
5
5
4
3
3=werk

2=basis

Schrijven
5
4
3
2
1=noties

Referenties bij IDEA Consult
Belangrijkste lopende projecten
•
•
•

Evaluatie imec, Departement EWI, 2020-2021.
Kaderovereenkomst Vlaamse Brede Heroverweging, Departement financiën en begroting, 2020-2022.
Expertenadvies Vlaamse arbeidsmarkt: jaar van de opleiding, Departement WSE, 2021.

Belangrijkste referenties
•
•
•
•
•

Expertenadvies relance Vlaamse arbeidsmarkt, Departement WSE, 2020.
IN-STAP: re-integratie van langdurig zieken via uitzendwerk, 2019-2021
Procesondersteuning opmaak kennisagenda Werk en Sociale Economie, Departement WSE, 2019-2020.
Haalbaarheidsstudie omtrent de organisatie van het loopbaansparen in België, FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg, maart 2016 – september 2016.
Arbeidsmarktgerichte opleidingsincentives voor werkenden, Viona Arbeidsmarktonderzoeksprogramma
van de Vlaamse regering, 2013.
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