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KMO-karakter: 45 procent van alle 
loontrekkenden werkt in een be-
drijf met minder dan vijftig werk-
nemers. De sector beleeft woelige 
tijden. Technologische evoluties, 
conjunctuurschommelingen en 
een wijzigende organisatie van de 
klantenmarkt zetten de traditioneel 
succesvolle wijzen van bedrijfs-
voering en werkorganisatie onder 
druk. De VLAMT-studie zocht uit 
hoe de algemene bedrijfsproces-
sen en de drie kernprocessen 
(prepress, druk en drukafwerking) 
veranderen en welke competen-

ties de sector nodig heeft om zich hieraan aan te 
passen.

De elektrotechnische sector. Op initiatief van Vor-
melek koos ook de elektrotechnische sector voor 
een VLAMT-project. De sector, meer bepaald het 
paritair subcomité voor de elektriciens (PC 149.01) 
telt bijna 27 500 arbeiders die in ruim 4200 be-
drijven werken. Vormelek liet de impact in kaart 
brengen van de tendensen waarmee de sector ge-
confronteerd wordt en wilde specifiek weten wat 
dit betekent op vlak van vereiste competenties 

In 2013 en 2014 bood de ESF-oproep Vlaams Arbeidsmarkt-

onderzoek voor de Toekomst (VLAMT) aan de verschillende ar-

beidsmarktsectoren de kans om de eigen toekomst onder de 

loep te nemen: welke trends zullen er spelen en welke impact 

heeft dit op de competenties die de werknemers moeten be-

heersen? VLAMT koos expliciet voor een sectorale aanpak. Deze 

voorkomt dat de beschrijving van toekomstscenario’s en hun 

impact blijven hangen in algemeenheden. Een dergelijke aan-

pak hindert echter niet om een stap achteruit te zetten en te 

zoeken naar tendensen die diverse sectoren met elkaar delen. 

Dergelijke conclusies trekken het blikveld open en zetten aan 

tot efficiëntie in visie vorming en aanpak.

Lessen uit voorspellend 
arbeidsmarktonderzoek. Gedeelde 
tendensen uit sectorale studies naar 
toekomstige competentienoden

Albertijn, M., Desseyn, J. & Hoefnagels, K. (2014). Lessen uit voorspellend 
arbeidsmarktonderzoek. Gedeelde tendensen uit sectorale studies naar toekomstige 
competentienoden. Antwerpen: Tempera

Onderzoek in verschillende sectoren

Een vergelijking tussen zeven sectoren

In 2013-2014 werkte Tempera mee aan de VLAMT-
studies voor zes sectoren.

De printmedia industrie. GRAFOC, het sector- en 
vormingsfonds voor de arbeiders uit paritair comité 
(PC) 130, initieerde de VLAMT-studie voor de print-
media industrie. De grafische sector telt ongeveer 
7500 werknemers. De sector heeft een uitgesproken 
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van, ten eerste, de werknemers in elektro-installa-
tie gerelateerde beroepen en, ten tweede, deze in 
infrastructuur gerelateerde beroepen. Bij de eerste 
groep gaat het om elektriciens die instaan voor het 
opbouwen, in bedrijf stellen en onderhouden van 
diverse types van elektrotechnische installaties. De 
tweede groep betreft werknemers die betrokken 
zijn bij aanleg, onderhoud, vernieuwing en uitbrei-
ding van het distributienetwerk.

De groothandel. In opdracht van Cevora, het sec-
toraal vormingscentrum voor het Aanvullend Na-
tionaal Paritair Comité voor Bedienden (PC 218), 
werd een competentieprognose in de groothandel 
geïnitieerd. De groothandel vertegenwoordigt in 
Vlaanderen en Brussel tewerkstelling voor ruim 
80 000 bedienden, verspreid over meer dan 10 000 
ondernemingen. De VLAMT-studie focuste op twee 
processen die essentieel zijn in deze ondernemin-
gen, maar tegelijk ook in andere sectoren relevant 
zijn, namelijk het inkoop- en het verkoopproces. 
Onder invloed van onder andere e-business, evolu-
ties van het assortiment en een meer vraaggerichte 
oriëntatie ondergaan beide processen grondige wij-
zigingen. De studie bracht de noodzakelijke aan-
passingen in competenties van het personeel in 
beeld.

De sector van montage en kraanverhuur. Vzw 
Montage, het opleidingsfonds voor de sector van 
montage en kraanverhuur (PC 111.03), koos voor 
een VLAMT-onderzoek dat de focus legde op de 
monteurs uit de branche. De sector van montage 
en kraanverhuur is – als subsector binnen de me-
taalsector – een kleine sector, met ongeveer zestig 
in Vlaanderen of Brussel gevestigde bedrijven die 
samen 2800 werknemers in dienst hebben. Door-
gaans gaat het om micro- en kleine ondernemin-
gen. Bij ruim negen op tien van hen werken minder 
dan vijftig mensen. Van alle werknemers uit de sec-
tor werkt bijna een kwart als monteur.

De papier- en kartonverwerkende nijverheid. Het 
Fonds voor Bestaanszekerheid in de papier- en kar-
tonverwerkende nijverheid trok de VLAMT-studie 
die de toekomstige competentieverwachtingen ten 
aanzien van arbeiders in haar bedrijven (PC 136) 
in kaart bracht. De sector produceert een brede 
waaier artikelen die voornamelijk uit papier of kar-
ton vervaardigd worden: allerhande verpakkings-
materiaal, omslagen, kaften, enzovoort. Het gaat 

vaak om relatief grote ondernemingen: bijna drie 
kwart van de 4 900 arbeiders in Vlaanderen werkt 
in bedrijven met vijftig of meer werknemers. Onder 
andere het toenemend belang van procesoptima-
lisatie, hogere kwaliteitsstandaarden en de inge-
bruikname van nieuwe machines stellen specifieke 
uitdagingen voor de toekomstige werknemer. De 
studie detailleert ze voor drie sectorspecifieke pro-
cessen: het maken van golfkarton, het bedrukken 
en het geavanceerd veredelen van papieren en kar-
tonnen substraten.

De groene sectoren. De VLAMT-studie van EDU-
plus, het vormingsfonds voor arbeiders uit de land- 
(PC 144) en tuinbouw (PC 145), het loonwerk (PC 
132) en uit bedrijven voor tuinaanleg en tuinonder-
houd (PC 145.04), onderzocht de zich aankondi-
gende veranderingen in de competentievereisten in 
elk van deze groene sectoren. Zowel op het niveau 
van operationele leiding als op vlak van uitvoerend 
werk zijn er veranderende verwachtingen op komst 
voor de ruim 13 000 werknemers. In de land- en 
tuinbouw is schaalvergroting een belangrijke driver 
voor deze veranderingen. In tuinaanleg en tuinon-
derhoud zijn het vooral hogere kwaliteitsstandaar-
den en hogere verwachtingen op vlak van com-
municatieve vaardigheden die verschuivingen in de 
benodigde profielen vergen.

De uitkomsten van de VLAMT-studies lenen zich 
prima tot een bovensectorale analyse. Elke sec-
tor die zich voor een VLAMT-project engageerde, 
voerde immers een kwalitatieve focusstudie uit vol-
gens eenzelfde stramien, op basis van een daar-
toe door het ESF-agentschap aangereikt draaiboek, 
opgesteld door het departement Werk en Sociale 
Economie van het Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap.

Eerder al (2010) voerde Tempera een competen-
tieprognose uit voor Cobot, het opleidingscen-
trum voor arbeiders in de textielsector. Dit artikel 
baseert zich op de uitkomsten van deze zeven 
studies. Naast de onderzoeken waaraan Tempera 
meewerkte, liepen er nog in vijf andere sectoren 
VLAMT-projecten. Gezien Tempera hier niet bij 
betrokken was, blijven de uitkomsten van deze 
onderzoeken hier buiten beeld. Bovendien resten 
er nog heel wat andere sectoren die geen VLAMT-
studie uitvoerden. De lessen uit VLAMT die we hier 
onder de aandacht brengen, zien we dan ook niet 
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als volledig en onbetwistbaar. Anderzijds vallen de 
parallellen op tussen een aantal bevindingen. Deze 
willen we onder de aandacht brengen.

Onderbouw en representativiteit van de analyse

Hoewel voorliggende conclusies zich baseren op 
toekomstprognoses voor een beperkt aantal secto-
ren, lijkt ons het belang ervan niet te onderschat-
ten. De conclusies baseren zich immers op een 
uitgebreide set van data, in kaart gebracht aan de 
hand van interviews bij directe betrokkenen. Voor 
de vijf VLAMT-studies en het competentieprogno-
se-onderzoek in opdracht van Cobot, interviewden 
de onderzoekers samen iets meer dan 250 verte-
genwoordigers in bedrijven uit de verschillende 
sectoren. Voor deze interviews selecteerden we 
telkens gesprekspartners met vergelijkbare profie-
len. Enerzijds moesten ze goed zicht hebben op 
het eigen bedrijf, de tendensen die spelen en de 
koers die de onderneming hierin kiest. Anderzijds 
verwachtten we een grondig inzicht in het taken-
pakket en de bijhorende competenties voor de pro-
fielen waarvoor de studie de impact onderzocht. Bij 
de selectie van de bedrijven werd zowel rekening 
gehouden met diversiteit in de bedrijfsomvang als 
met de verscheidenheid aan nicheactiviteiten in 
elke sector.

De prognoses kwamen telkens gefaseerd tot stand. 
Eerst werden de evoluties in de omgeving van de 
bedrijven in kaart gebracht, vervolgens werden de 
strategische pistes voor de bedrijven zelf verkend, 
en ten slotte werd de impact bevraagd van de evo-
luties en strategische pistes op de noodzakelijke 
competenties. Dit gebeurde via een getrapt inter-
viewstramien, dat toeliet om zo concreet mogelijk 
de invloed te benoemen die een trend heeft op de 
medewerkers die betrokken zijn in de kernproces-
sen of uit de beroepsgroepen die de sector wilde 
doorlichten.

De competentieprognoses hadden telkens een 
kwalitatieve focus: ze gingen op zoek naar de com-
petenties die elk van de sectoren nodig had om 
zich aan te passen aan een wijzigende toekomst. 
Waar mogelijk kregen de resultaten ook een kwan-
titatieve onderbouw. Zo kregen de sectoren zicht 
op de schaal van de behoeftes aan specifieke com-
petenties en hun onderlinge verhoudingen.

Verschuivingen over de sectoren heen

Weg met monotonie

Of het nu over drukkerijen, textielbedrijven, elek-
triciens of andere types van bedrijven gaat, overal 
drukt de toenemende snelheid waarmee de tech-
nologie evolueert, haar stempel. Soms gaat het 
razendsnel. Een ondernemer uit de grafische sec-
tor stelt bijvoorbeeld vast: “We drukken nu orders 
digitaal waarvan ik me een half jaar geleden niet 
kon voorstellen dat we dit soort werk ooit digi-
taal zouden kunnen realiseren. Ik heb geen idee 
wat er nog volgt, maar dat we nog geen eindpunt 
hebben bereikt, weet ik wel.” De snelle technologi-
sche evoluties halen de monotonie uit het werk. Dit 
komt in de eerste plaats doordat de toenemende 
performantie van het productieapparaat maakt dat 
werknemers eenzelfde taak binnen telkens korter 
wordende termijnen kunnen realiseren. Hierdoor 
zijn ze sneller inzetbaar voor bijkomend werk of 
– juister – andere taken. Wanneer de capaciteit van 
de productielijn toeneemt, betekent dit immers niet 
dat de vraag ook stijgt. Daarom worden de me-
dewerkers aan de productielijn steeds vaker inge-
schakeld voor andere taken. In de grafische sector 
betekent dit bijvoorbeeld dat medewerkers uit de 
drukafdeling ook ingeschakeld worden voor taken 
uit de afwerking. De toenemende snelheid van het 
machinepark vertaalt zich dus in meer variatie bin-
nen een job.

De technologische evoluties van het machinepark 
zorgen er niet enkel voor dat eenzelfde hoeveel-
heid werk op steeds kortere termijn gerealiseerd 
kan worden. Ze betekenen ook dat de productie-
wijze minder arbeid vergt. Meer en meer kunnen 
werknemers routinematig, uitvoerend werk over-
laten aan gerobotiseerde machines of computers, 
en vergt het werk daardoor minder menselijke tus-
senkomsten en daardoor minder arbeid. Ook hier-
door wordt monotoon werk ingeruild voor meer 
afwisseling in taken. In de groothandel, bijvoor-
beeld, nemen digitalisering en automatisering stan-
daardtaken volledig of quasi volledig uit handen 
van de medewerkers: bestellingen plaatsen gebeurt 
geautomatiseerd, klanten krijgen automatisch infor-
matie over te verwachte leveringsdata en kunnen 
de doorloop van hun bestelling opvolgen via een 
geautomatiseerd track and trace-systeem. Dit maakt 
dat de medewerkers de vrijgekomen tijd besteden 
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aan meer gevarieerde opdrachten zoals het afhan-
delen van uitzonderlijke gevallen en het oplossen 
van problemen.

De technologische evoluties veroorzaken niet 
enkel dat eenzelfde hoeveelheid werk op steeds 
kortere termijn gerealiseerd kan worden. Ze bete-
kenen ook dat de productiewijze snel wijzigt. De 
wijzigingen die de technologische evoluties aan 
het productieapparaat teweegbrengen, veroorza-
ken dat de werknemers die de productie voorbe-
reiden, aansturen en afwerken, maar ook zij die 
instaan voor het onderhoud van de installaties, zich 
telkens nieuwe kennis en vaardigheden moeten 
eigen maken om hun takenpakket uit te voeren. 
Gestandaardiseerde jobs die door de tijd heen min 
of meer dezelfde blijven, worden een rariteit. Voor 
de werknemers verhoogt dit de aantrekkingskracht. 
Monotonie maakt plaats voor variatie en de moge-
lijkheid om voortdurend bij te leren.

Leervaardigheid en leerbereidheid op het 
voorplan

De uitdaging om voortdurend bij te leren voorkomt 
saaiheid, maar legt tegelijk de lat hoog. Dat de job 
zich (snel) zal wijzigen, is ongeveer de enige zeker-
heid die startende werknemers nog krijgen. Vaak en 
intensief bijscholen wordt een must. Wat en hoe ze 
moeten bijleren kan echter moeilijk voorspeld wor-
den. In de elektrotechnische sector bijvoorbeeld zal 
het altijd gaan over het monteren van besturings-
systemen, leidingen, bordcomponenten, enzovoort. 
De systemen worden echter complexer en de bij-
horende materialen en gereedschappen evolueren 
steeds sneller. Voor installateurs is het weinig evi-
dent om zicht te krijgen op de ontwikkelingen die 
zich afspelen op het niveau van leveranciers: welke 
technologische vernieuwingen staan er op til? En 
zelfs al zijn deze gekend, blijft het speculeren over 
de mate waarin deze vernieuwingen zullen aan-
slaan. Zo werd er in het verleden veel verwacht 
van domotica-toepassingen in de private woning-
bouw. Domotica vond ondertussen zijn weg naar 
toepassingen bij bouw- en renovatieprojecten in de 
tertiaire sector, maar kent tot op vandaag weinig 
succes op de residentiële woningmarkt. Dergelijke 
onduidelijkheden en onzekerheden doen zich op 
vergelijkbare wijze in andere sectoren voor. Bin-
nen de sector tuinaanleg- en tuinonderhoud is het 

bijvoorbeeld duidelijk dat nieuwe tuinconcepten 
(bijvoorbeeld groendaken of verticale tuinen) nieu-
we kennis en vaardigheden vergen van de mede-
werkers. Het blijft tot op vandaag echter nog on-
duidelijk welke innovaties echt zullen doorbreken. 
Bijgevolg blijft het nog koffiedik kijken wat betreft 
de impact ervan op specifieke competentienoden. 
Dit vertaalt zich over de sectoren heen in generieke 
competentienoden: leervaardigheid en leergierig-
heid winnen overal aan belang, omdat het onom-
wonden vast staat dat er veel en snel moet bijge-
leerd worden, maar dat het moeilijk tot onmogelijk 
te benoemen is wat er precies zal moeten worden 
bijgeleerd.

Nood aan analytisch en abstraherend 
denkvermogen

Analytisch en abstract kunnen denken wordt in de 
toekomst een competentievereiste voor een steeds 
grotere groep van werknemers. Ook daarvoor zijn 
de technologische evoluties, en in het bijzonder 
digitalisering, mede verantwoordelijk. Bij proces-
sen die tot voor kort of tot nog toe mechanisch 
gestuurd werden, was in- en bijstellen en pro-
bleemdetectie relatief eenvoudig. Het proces was 
immers zichtbaar en daardoor relatief gemakkelijk 
te begrijpen. Digitalisering maskeert de mechani-
sche processen echter steeds meer. In bijvoorbeeld 
de papier- en kartonverwerkende industrie vergt 
de in- en bijstelling van een nieuwe golfkarton-
machine meer abstractievermogen dan wanneer 
het effect van het aandraaien van een schroef zich 
metterdaad vertaalde in het omhoog of omlaag be-
wegen van bepaalde machineonderdelen. Zonder 
visueel overzicht moet de operator de impact (en 
de afhankelijkheden) van elke parameter die via 
een digitale interface wordt ingevoerd, inschatten. 
Ook bij probleemdetectie vraagt de interpretatie 
van gecodeerde foutenmeldingen op monitoring-
schermen (bijvoorbeeld ‘fout type 21’) bijkomende 
denkstappen die beroepen op het abstraherend en 
analytisch vermogen van de betrokken werkkrach-
ten.

De nood aan analytisch sterke profielen laat zich 
ook voelen louter omwille van de evolutie van 
de markt en de manier waarop bedrijven deze 
markt benaderen. Het meer vraaggericht wer-
ken, met meer variatie in het assortiment en de 
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levervoorwaarden, doet de complexiteit van be-
drijfsprocessen toenemen, en stelt hogere eisen op 
vlak van procesbeheer en -bijsturing. Dit vraagt om 
medewerkers met analytische vaardigheden die het 
overzicht kunnen bewaren en die knelpunten ge-
richt kunnen opsporen.

Nauwkeurigheid en concentratie zijn onmisbaar

Ook los van de impact van nieuwe technologieën 
en de toenemende differentiatie in het aanbod, stelt 
de toekomst aangepaste eisen aan medewerkers. 
Ze zijn er immers nog wel, de jobs die inhoudelijk 
weinig evolueren en waarvan ook niet verwacht 
wordt dat de jobbeoefenaars het roer in de toe-
komst helemaal moeten omgooien. Denk bijvoor-
beeld aan de montagesector, waar een ervaren vak-
man tijdens een interview het wat karikaturaal uit-
drukte: “Qua werkwijze is er eigenlijk weinig ver-
anderd tegenover de aanpak in het Oude Egypte”. 
Toch vrijwaart dit deze sector niet van trends die 
impact hebben op het werk en op de competentie-
eisen ten aanzien van de werknemers. Naast tech-
nologische evoluties laat de concurrentiedruk zich 
scherp voelen op de arbeidsmarkt. De impact die 
de technologie heeft op de kwaliteitsmogelijkhe-
den en productiesnelheid ontgaat ook de klanten 
niet. Zij verwachten een snelle service aan uitmun-
tende kwaliteit. In combinatie met de toenemende 
concurrentiedruk – die ten gevolge van de mondi-
alisering zich geografisch steeds verder uitstrekt – 
zet dit de bedrijven stevig onder druk. Klanten die 
twijfels hebben bij de prijs, kwaliteit of levertermijn 
die een bedrijf biedt, richten zich al snel tot de con-
currentie. Deze druk vertaalt zich in verwachtingen 
ten aanzien van de werknemers: “De snelle service 
en de kwaliteit die we nastreven betekenen dat we 
ons geen fouten kunnen veroorloven”, getuigt één 
van de geïnterviewde werkgevers. Dit vereist per-
manente concentratie en een hoge mate van nauw-
keurigheid bij de werknemers.

Het leerproces onder druk

Vooral voor startende werknemers zetten de hoge 
snelheids- en kwaliteitseisen het leerproces onder 
druk. Beginnende jobbeoefenaars krijgen steeds 
minder tijd om zich een job eigen te maken. Daar 
waar er vroeger ruimte was om ‘al doende te leren’, 

zitten sectoren steeds vaker gewrongen met werk-
plekleren. Leren vereist immers kansen en tijd krij-
gen om te proberen, fouten te maken en opnieuw 
te proberen. Net die ruimte wordt schaarser en 
schaarser. In sectoren die aan strikte veiligheidsre-
glementeringen gebonden zijn laten de beperkin-
gen op vlak van werkplekleren zich scherp voelen: 
veiligheids voorschriften sluiten opleiding op de 
werkplek vaak uit.

Risico’s voor de toekomst

Uitdagender werk

Bij de vergelijking tussen de competentieprognoses 
die we de voorbije jaren voor zeven sectoren uit-
voerden, valt het toenemende belang op van gene-
rieke competenties: flexibiliteit, leervaardigheid en 
leerbereidheid, abstraherend en analytisch denk-
vermogen, concentratie en nauwkeurigheid. Stuk 
voor stuk gaat het om competenties die wijzen op 
de uitdagingen die de banen in de toekomst bieden: 
routineklussen maken plaats voor jobverbreding en 
werk waarbij variatie en uitdagingen komen kijken. 
Een dergelijke verschuiving merken we op voor de 
hele arbeidsmarkt. Uitdagingen, leerkansen en va-
riatie blijven niet voorbehouden aan de hoger op-
geleide arbeidskrachten, maar spreiden zich over 
zowat alle beroepsgroepen. Voor een brede groep 
van werknemers betekent dit een positieve impuls 
voor de jobbeleving en het welbevinden op het 
werk. Er bieden zich voortdurend nieuwe uitdagin-
gen en ontwikkelkansen aan.

Een nieuwe kansengroep?

Maar dreigt deze evolutie niet net zo goed een 
nieuwe kansengroep te creëren? Wat met diegenen 
die over een beperkte leervaardigheid en abstrahe-
rend vermogen beschikken? Voor deze profielen lij-
ken de kansen op de arbeidsmarkt alleen maar af te 
nemen. En dat is een vreemde vaststelling. We zijn 
het erover eens dat het in de huidige economische 
context broodnodig is om een zo groot mogelijke 
groep te activeren, kwestie van de kosten van de 
vergrijzing te kunnen dragen. Net nu dreigen we 
misschien wel om een deel van het potentieel uit te 
schakelen voor arbeidsmarktparticipatie door de lat 
te hoog te leggen.
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Leren onder druk

Uit elk van de competentieprognoses die we uit-
voerden, bleek het toenemend belang van perma-
nente bijscholing en zelfontwikkeling. Tegelijk ver-
engt echter de context waarin geleerd kan worden. 
Onder druk van klantenverwachtingen en concur-
rentie houdt de arbeidsmarkt weinig ruimte over 
om te leren. Dat is op zijn minst opmerkelijk, in 
een tijdsgeest waarin iedereen de mond vol heeft 
over werkbaarheid en levenslang leren als stimu-
lerende factor om langer te werken. Hier lijkt zich 
een behoorlijke uitdaging te stellen: hoe verzoenen 
we de noodzaak en wenselijkheid van permanen-
te bijscholing met de verder toenemende druk tot 
productiviteit?

Michel Albertijn
Johan Desseyn
Kathleen Hoefnagels
Tempera
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