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Er is volgens onze definitie sprake 
van een strategisch competentiebe-
leid wanneer tegelijk op verschil-
lende domeinen van de organisatie 
wordt gewerkt aan het bevorderen 
van competenties, zoals opleiding, 
vormen van autonomie en partici-
patie, en het inbrengen van nieu-
we competenties in de organisatie 
door samenwerking met externen. 
Daarom is de indicator opgebouwd 
uit dertien criteria die een breed 

palet aan organisatiekenmerken gerelateerd aan een 
strategisch competentiebeleid meten (zie tabel 1 
voor de samenstelling). De ondernemingen en orga-
nisaties kunnen maximaal vijftien punten scoren. De 
ICO 2020 (Indicator Competentiegerichte Onderne-
mingen en organisaties) wordt uitgedrukt als een 
percentage van ondernemingen dat op minstens de 
helft van de vastgestelde criteria scoort (8/15).

De indicator is enkel bruikbaar voor een populatie 
van ondernemingen en organisaties. Als een indi-
vidueel evaluatie- of beoordelingsinstrument voor 
één organisatie is de ICO 2020 niet geschikt.

Al in het Pact van Vilvoorde, dat afliep in 2010, was 
er een doelstelling omtrent competentiegerichtheid. 
Daarvoor werd door de Stichting Innovatie & Ar-
beid de ICO als indicator uitgewerkt. In het Pact 
2020 is de notie ‘strategisch’ toegevoegd. Voor de 
Stichting was dit de aanleiding om de indicator on-
der handen te nemen en te verfijnen. Dit betekent 
dat de score van de ICO 2020 (Pact 2020) niet ver-
gelijkbaar is met de scores van de ICO (Pact van 
Vilvoorde).

Strategisch competentiebeleid in het 
Pact 2020

“In 2020 zullen meer bedrijven [...] een strategisch 
competentiebeleid voeren” staat te lezen in doel-
stelling 11.4 van het Pact 2020, dat in 2010 werd af-
gesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale 
partners. Om die doelstelling te kunnen opvolgen 
is aan de Stichting Innovatie & Arbeid gevraagd een 
indicator op te stellen die periodiek de stand van 
zaken kan weergeven.

Competentiegerichtheid heeft veel facetten en ver-
schijningsvormen. Het is bovendien in slechts be-
perkte mate objectiveerbaar. Veel van de meetbare 
verschijningsvormen hebben ook een kwalitatief 
aspect. Het gaat om een aspect van de bedrijfsvoe-
ring dat doordringt in een volledige bedrijfsvoering. 
Een meting zal dus altijd onvolkomen zijn. Dit geldt 
ook voor de ICO 2020. Daarom is er voor geop-
teerd om een vrij eenvoudige indicator te bouwen, 
op basis van de gegevens die we kunnen verzame-
len en die transparant en duidelijk is in zijn bere-
kening.

ICO 2020: bedrijven zijn op weg naar 
strategisch competentiebeleid

Om talent in de samenleving optimaal te benutten willen de 

Vlaamse Regering en de sociale partners dat meer bedrijven een 

strategisch competentiebeleid voeren. Vandaag voert 55% van 

de bedrijven in Vlaanderen zo een competentiebeleid, een be-

langrijke stijging ten opzichte van 38% in 2011. Dat blijkt uit 

de recentste meting van de Indicator voor strategisch Competen-

tiebeleid in Ondernemingen en organisaties (ICO) 2020, op basis 

van de gegevens uit de Ondernemingsenquête van de Stichting 

Innovatie & Arbeid van de SERV.
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Methodologie Ondernemingsenquête

De Ondernemingsenquête (vroeger heette die de IOA-
enquête) wordt driejaarlijks telefonisch afgenomen bij 
een representatieve steekproef van ondernemingen en 
organisaties uit Vlaanderen en Nederlandstalig Brus-
sel, met minstens één werknemer. Alle sectoren ko-
men aan bod, inclusief het onderwijs, de overheid en 
de social profit. De respondenten zijn de personeels-
verantwoordelijken of zaakvoerders. Er wordt gebruik 
gemaakt van een volledig gesloten vragenlijst. De net-
torespons was 37% in 2018, goed voor 1651 volledige 
interviews. De steekproeven zijn gestratificeerd naar 
grootte en sector en de algemene resultaten worden 
gewogen. Er wordt voor elke editie een nieuwe steek-
proef getrokken. De ICO en ICO 2020 worden enkel 
berekend voor de ondernemingen en organisaties met 
tien of meer werknemers, dat zijn er 1110 in totaal.

Alle informatie over de methodologie van de IOA-
enquête vindt u in Delagrange en Notebaert (2018).

Doelstelling behaald: meer 
bedrijven voeren een strategisch 
competentiebeleid

In 2018 behaalden 55% van de ondernemingen en 
organisaties met minstens tien werknemers 8 of 
meer van de 15 punten op de criteria (figuur 1).

Hoewel de samenstelling van de ICO en de ICO 
2020 verschilt, waardoor de cijfers niet op zich kun-
nen vergeleken worden, nemen we een tendens 
waar wanneer we beide indicatoren op een gra-
fiek plaatsen. Er doet zich een stijging voor tus-
sen 2001 en 2004, die echter in 2007 terug verloren 
gaat. In de periode 2011-2014 is er geen statistisch 
significante stijging. Die is er wel tussen 2014 en 
2018, waar een belangrijke toename van het aan-
tal competentiegerichte ondernemingen valt vast 
te stellen (een stijging van 15 procentpunten), tot 
nog enkele procentpunten boven het hoogste ni-
veau van de ICO uit 2004. De doelstelling voor een 
‘significante toename van het competentiebeleid’ is 
dus behaald.

Figuur 1.
ICO en ICO 2020 per editie
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Noten:  a. Ondernemingen met tien of meer werknemers. 
 b. Gewogen op sector en grootte. 
 c.  Voor meer toelichting over de ICO zoals gebruikt in de edities 2001 tot 2007 zie Delagrange (2008).
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De ICO 2020 ligt hoger voor grotere bedrijven 
(figuur 2). Wellicht worden bij kleinere onderne-
mingen een aantal elementen van personeelsbeleid 
(zoals opleiding) niet of minder gemeten omdat 
meer informele vormen van competentiebeleid 
voorkomen. We zien vanaf 2011 een belangrijke 

toename van de indicator bij zowel kleine als grote 
ondernemingen en organisaties. Ook voor wat de 
sector betreft zijn er verschillen: de ICO 2020 is het 
hoogst in de quartaire sector (78%) en het laagst 
in de bouw (28%, figuur 3). De verhouding tussen 
de sectoren is in alle edities gelijkaardig, maar de 

Tabel 1.
Scores op de criteria in 2011, 2014 en 2018

Criteria 2011  (*) 2014  (*) 2018 2011-
2018 
 (*)

1. Opleiding voor minstens de helft van het personeel. 38% = 38% ö 52% ö

2. Een geschreven opleidingsplan hebben. 43% ø 39% = 42% =

3. Een startopleiding hebben. 71% ø 67% ö 81% ö

4. Competentieprofielen benutten voor: Selectie/
rekrutering/introductie en/of Vorming, trai-
ning, opleiding en/of Onderlinge taakverdeling 
en/of Loopbaanontwikkeling & functionerings-
gesprekken en/of Beoordelingsgesprekken en/
of Lange termijnplanning of de toekomstige 
behoeften aan competenties

1 2% 3% 5%

2 4% 6% 9%

3 34% 38% 46%

5. Aanwezigheid van loopbaanontwikkelingsplannen of 
POP’s

16% = 17% ö 25% ö

6. Jaarlijks formele, op voorhand geplande functione-
ringsgesprekken houden bij minstens de helft van het 
personeel 

57% ö 66% = 69% ö

7. Toepassen van werkoverleg voor minstens de helft van 
het personeel

60% ö 67% = 65% =

8. Eigen personeel vaak benutten als bron voor innovatie 
(product-, proces-, dienst- of andere vorm van innova-
tie )

46% = 48% = 51% =

9. Werknemers betrekken bij kwaliteitsverbetering en/of 
bij kwaliteitskringen 

63% ø 54% ö 65% =

10. Toepassen van teamwerk voor minstens de helft van 
het personeel EN de teams zijn bevoegd voor de werk-
methode en/of de werkverdeling

18% = 21% = 26% ö

11. Jobrotatie of taakroulatie voor minstens de helft van 
het personeel

7% ö 12% = 10% ö

12. Strategisch partnerschap of samenwerkingsverband 
met leveranciers en/of andere bedrijven in functie van 
kennisdeling, gemeenschappelijke profilering enz.

63% = 67% ö 78% ö

13. Strategisch partnerschap of samenwerkingsverband 
met kennisinstellingen in functie van kennisdeling, 
gemeenschappelijke profilering enz.

42% ø 36% ö 48% ö

Noten:  a. Ondernemingen met tien of meer werknemers.  
 b. Gewogen op sector en grootte  
 c. (*)  verschil tussen de edities respectievelijk over de edities heen

  =: geen statistisch significant verschil
  ö of ø: statistisch significant verschil, stijging of daling
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toename is het grootst bij de industrie en de quar-
taire sector. De industrie evenaart nu de mate van 
competentiegerichtheid van de diensten.

Significante toename van het 
strategisch competentiebeleid, maar 
niet op alle criteria

De ICO 2020 is met bijna vijftien procentpunten 
toegenomen sinds de vorige editie. Daarmee is een 
einde gekomen aan het status quo dat we noteer-
den in de periode 2011-2014. De doelstelling voor 
een ‘significante toename van het competentiebe-
leid’ werd dus behaald. Niet alle criteria zijn echter 
in dezelfde mate toegenomen.

Duidelijke toename opleidingsinspanningen

Nadat de opleidingsinspanningen stabiel bleven in 
de periode na de economische crisis lijkt er na-
dien een duidelijke extra inspanning te zijn. Nu 

heeft meer dan de helft van de ondernemingen en 
organisaties met minstens tien werknemers voor 
minstens de helft van zijn medewerkers opleiding 
voorzien, tegenover net geen vier op de tien in 
2014 (tabel 1).We zien verder ook dat het aantal 
ondernemingen en organisaties met een uitgeschre-
ven opleidingsplan wel stabiel is gebleven (42%), 
maar dat nu acht op de tien een startopleiding heb-
ben.

Meer ondernemingen en organisaties hebben een 
concreet competentiebeleid

Sinds 2011 zijn de scores op de drie criteria die een 
indicatie geven voor een expliciet competentiebe-
leid hoger. Bijna de helft van de ondernemingen 
en organisaties (46%) heeft competentieprofielen 
en zet die voor meerdere toepassingen in (tabel 1). 
Het hebben van loopbaanontwikkelingsplannen 
of persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) bleef 
stabiel in de periode 2011-2014, maar nam sterk 
toe in de recente periode (25%). Het houden van 

Figuur 2.
ICO 2020 volgens grootte
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Noten:  a. Ondernemingen met tien of meer werknemers.  
 b. Gewogen op sector en grootte.  
 c.  X²: 2011: p = 0,000; 2014: p = 0,000; 2018: p = 0,000; 2011-2014: p = 0,196; 2014-2018: p = 0,000; 2011-2018: 

p = 0,000
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functioneringsgesprekken is nu een praktijk bij bij-
na zeven op tien ondernemingen en organisaties, 
al viel deze stijging wel te noteren in de periode 
2011-2014.

Langzame verschuivingen in de 
arbeidsorganisatie

Bij de criteria die een eerder indirecte weergave 
zijn, omdat ze over praktijken gaan waarvan we 
veronderstellen dat die de inzet van competenties 
vergen of bevorderen, zien we enkele wijzigingen 
(tabel 1). Werkoverleg kende een significante toe-
name in 2011-2014 en een lichte daling in 2014-
2018. Die daling in 2018 ten opzichte van 2014 was 
niet significant, maar de cijfers voor 2011 en 2018 
liggen daardoor weer net dicht genoeg bij elkaar 
zodat we over de hele periode 2011-2018 eigenlijk 
een status quo noteren. Voor jobrotatie zien we een 
gelijkaardig patroon, maar de toename in 2011-2014 
was dermate groot dat een lichte, niet-significante 
terugval in 2014-2018 niet voldoende is om over de 

hele periode geen significante stijging vast te stel-
len. Teamwerk groeit met kleine stijgingen die per 
periode niet significant zijn maar over het geheel 
van 2011-2018 wel: er is een significante stijging 
van 18% tot 26%. Het betrekken van werknemers 
bij kwaliteitsverbetering is niet toe- of afgenomen 
over de gehele periode, de daling in 2011-2014 en 
de stijging in 2014-2018 hebben elkaar geneutrali-
seerd. Het betrekken van het eigen personeel als 
bron voor innovatie is eveneens stabiel gebleven.

Meer samenwerking

De twee criteria die betrekking hebben op de sa-
menwerking op het niveau van de onderneming of 
organisatie nemen toe (tabel 1). Na een status quo 
voor de strategische partnerschappen met andere 
ondernemingen en een afname van de samenwer-
king met diverse kennisinstellingen zien we voor 
beide criteria een toename in de periode 2014-
2018. Vooral de samenwerking met andere onder-
nemingen en organisaties is toegenomen tot 78%.

Figuur 3.
ICO 2020 volgens sector
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Noten:  a. Ondernemingen met tien of meer werknemers.  
 b. Gewogen op sector en grootte.  
 c.  X²: 2011: p = 0,000; 2014: p = 0,000; 2018: p = 0,000; 2011 – 2014: p = 0,707; 2014 – 2018: p = 0,000; 2011-2018: 

p = 0,000.
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Positief verband met economische 
activiteit

Inzetten op een strategisch competentiebeleid is 
niet louter een kwestie van overtuiging of degelijk 
personeelsbeleid, het lijkt er op dat het ook econo-
misch zinvol is. Bedrijven die de ICO-score behalen 
blijken ook veel meer nieuwe of sterk verbeterde 
producten of diensten op de markt te brengen (22% 
van de omzet tegenover 14%).

Ondernemingen die acht of meer halen op de ICO, 
blijken meer groei aan te geven (figuur 4). Van 
de bedrijven met een ‘sterke vermindering van de 

activiteit’ blijkt 29% de ICO-score te halen, bij deze 
met een beperkte groei is dat 55%, met een sterke 
groei 63%. We weten uiteraard niet wat de oorzaak 
en wat het gevolg is: investeren ondernemingen en 
organisaties in competenties als ze daar marge voor 
hebben of levert het investeren in competenties een 
performantievoordeel? Feit is dat beide hand in hand 
gaan en we vermoeden dat ze elkaar versterken.

Hendrik Delagrange 
Stefanie Notebaert 
Stichting Innovatie & Arbeid / SERV

Figuur 4.
Percentage competentiegerichte ondernemingen en organisaties volgens groei van de activiteit
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Noten:  a. N = 667, ondernemingen met tien of meer werknemers die op de vraag konden antwoorden.  
 b. Gewogen op sector en grootte.  
 c. X²: p =0,000.
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