
Behoefte aan praktische handvatten
Menno: “Wat mij opviel in het onderzoek ‘Aansluiting gezocht’ 

is dat veel bedrijven zich steeds meer realiseren dat het 

belangrijk is om te scholen en daar ook een visie op hebben, 

maar dat de feitelijke uitvoering ervan vaak in de praktijk stokt. 

In kleine bedrijven zien we een concrete bereidwilligheid om 

te investeren in leren op de werkplek. Maar ze zoeken naar 

bewezen handvatten hoe je dit moet vormgeven. Op onze 

beurt kunnen wij hen die aanreiken met praktisch ontwikkelde 

instrumenten, gebaseerd op ons onderzoek ‘Aansluiting 

gezocht’. Deze tools zijn dus voor de praktijk ontwikkeld, maar 

leveren ook kennis op voor de gehele regio door de data die we 

op grote schaal verzamelen. Zo brengen we theorie en praktijk 

op een voor de regio unieke manier samen.”

Van onderzoek naar concrete tools
In het onderzoek ‘Aansluiting gezocht’ is veel data verzameld, 

bijvoorbeeld over hoe MKB bedrijven hun bedrijfsstrategie 

afstemmen op hun personeelsbeleid. En ook wat dat betekent 

voor welke vaardigheden medewerkers op de werkvloer 

moeten hebben, nu en straks. Maar vooral data over wat de 

specifieke behoeften van technische bedrijven voor de nabije 

toekomst zijn. Menno: “Met die informatie hebben we drie 

praktische tools ontwikkeld: de HR scan, Skills for the Future 

scan en de Dialoogsessiemethodiek.”

HR scan biedt praktische handvatten
Menno schetst in het kort de aanleiding tot en achtergrond 

van zijn onderzoek, resulterend in praktische tools voor het 

bedrijfsleven: “We zien twee urgente ontwikkelingen in de 

techniek, ten eerste de tekorten aan technici. Technische 

bedrijven moeten in deze kleiner wordende poule van 

beschikbare technici er alles aan doen om een aantrekkelijke 

werkgever te worden en te blijven. Als antwoord hierop hebben 

wij de HR scan ontwikkeld. Deze biedt bedrijven handvatten om 

met concreet HR beleid voor technici een meer aantrekkelijke 

werkgever te worden.” Menno geeft graag de concrete cijfers 

over wat er met deze scans inmiddels is gerealiseerd: “De HR 

scan heeft er al toe geleid dat er 37 bedrijven van een uiterst 

concreet en passend HR advies zijn voorzien. Een mooi en 

tastbaar resultaat. Meer dan 1400 medewerkers hebben 

inmiddels deze HR scan ingevuld. We zien dus dat deze scan 

een concrete behoefte vervult.”

Skills for the Future scan: visie op 
vaardigheden

Tegelijkertijd constateerden Menno en zijn onderzoekers 

ingrijpende veranderingen in de gevraagde vaardigheden 

van werknemers in de technische sector: “Dit betekent dat 

zittende medewerkers, en ook medewerkers van de toekomst, 

bewust moeten zijn van de nieuwe vaardigheden die zij nodig 

hebben voor de veranderende arbeidsmarkt. Die kunnen 

werkgevers klip en klaar in beeld brengen met onze Skills for 

the Future scan. Deze tweede tool brengt voor werkgevers in 
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kaart welke vaardigheden zij in de toekomst nodig hebben van 

hun technici. Het geeft inzicht in waar in een bedrijf eventuele 

blinde vlekken zitten als het gaat om vaardigheden die nodig 

zijn. Op die blinde vlekken kun je vervolgens een concreet 

leertraject inzetten om die vaardigheden gericht te trainen.”

Opgeschaald naar studenten
Deze scan is inmiddels ook door een groot aantal bedrijven 

ingevuld. Deze Skills for the Future scan is door Menno en 

zijn team eveneens opgeschaald naar een instrument dat 

techniekstudenten, dus toekomstige werknemers, kunnen 

invullen om zelf te beoordelen in hoeverre zij aan die 

gevraagde vaardigheden van de toekomst voldoen. Menno: 

“Deze scan kent dus twéé varianten, zowel voor de werkgever 

als studenten.”

Derde tool: de Dialoogsessiemethodiek
Tot slot heeft Menno de HR scan en de studentenvariant van 

de Skills for the Future scan samengebracht in de dérde tool: 

de Dialoogsessiemethodiek. Menno: “Om die te ontwikkelen 

hebben we een aantal sessies georganiseerd met bedrijven, 

technische opleidingen en met studenten om in gesprek 

te gaan over wat er precies nodig is om in de toekomst te 

werken in de techniek. Zoals welke vaardigheden, maar ook 

hoe het onderwijs hierop moet aansluiten en hoe bedrijven 

aantrekkelijke werkplekken kunnen bieden in dit kader.” Deze 

aanpak heeft uiteindelijk geresulteerd in een handzaam boekje 

dat stapsgewijs uitlegt hoe je zelf een dergelijke dialoogsessie 

kunt organiseren. Menno: “Veel opleidingen hebben al een 

studieloopbaanbegeleiding waarin ze ook aandacht besteden 

aan het toekomstige werk van technische studenten. Dit 

boekje kan een heel mooi hulpmiddel zijn in het curriculum 

om die aansluiting met het werkveld concreet vorm te geven. 

Bovendien levert het opleidingen een stukje professionalisering 

in de contacten vanuit het onderwijs richting het bedrijfsleven.”

Toenemende externe belangstelling
“Wat wij vervolgens heel graag willen, is dat dit soort 

instrumenten niet alleen door ons als onderzoekers aangejaagd 

en ingezet wordt, maar dat ook andere partijen dit oppakken. 

We zijn in gesprek met organisaties om deze instrumenten nog 

breder in te zetten. Vooral studenten willen graag weten of zij 

beschikken over vaardigheden die het technische bedrijfsleven 

nodig heeft. We zien nu al dat externe partijen uitermate 

geïnteresseerd zijn in assesment tools waarmee je onder andere 

vaststelt hoe studenten presteren op competenties om zo een 

goede match te kunnen maken.”

Nieuw onderzoeksproject ‘Leercultuur in  
het technische MKB’

Na ‘Aansluiting gezocht’ en de praktische vertaling van de 

resultaten daarvan in drie tools, is Menno per 1 februari 2019 

van start gegaan met het project ‘Leercultuur in het technische 

MKB’.  Menno: “Wat wij merkten in het onderzoeksproject 

‘Aansluiting gezocht’, is dat de toekomst heel snel verandert, 

onder andere met veel automatisering en robotisering op 

de werkvloer. Dat betekent dat het bedrijfsleven andere 

vaardigheden verlangt van haar technici. Echter, hoe gaan 

we ervoor zorgen dat deze technici, eenmaal opgeleid, ook 

constant bijblijven bij al deze ontwikkelingen? De kernvraag 

is hoe je als organisatie je technici ondersteunt om hen 

voortdurend in de lerende houding te krijgen. Wat we in de 

praktijk zien, is dat vooral grote organisaties de mensen en 

middelen hebben om hier stevig op in te zetten. Echter, binnen 

vooral de kleinere bedrijven leeft weliswaar het besef dat het 

een belangrijk issue is, maar ontbreekt het vaak aan middelen 

en capaciteit om een goede leercultuur vorm te geven.” 

Leren op werkplek laagdrempelig faciliteren
Het technische MKB is, merkt Menno, op zoek naar 

laagdrempelige manieren om leren op de werkplek te 

faciliteren: “Daar sluit ons nieuwe onderzoeksproject 

‘Leercultuur in het technische MKB’ goed op aan. We willen 

hiermee werken aan een meer uitnodigende leercultuur 

binnen technische MKB bedrijven. Hoe? Door hen concreet te 

ondersteunen bij het ontwerpen van leertrajecten voor hun 

medewerkers. Met als doel permanent bij te blijven met alle 

snelle technologische veranderingen.”

Maatwerk én blauwdruk
Elk bedrijf is anders, betoogt Menno terecht: “We willen 

bedrijven instrumenten aanreiken waarmee zij nauwgezet 

kunnen bepalen waar zij nu staan en wat hun strategie is. De 

door ons ontwikkelde HR scan geeft daar een goed eerste inzicht 

in, een eerste diagnose, vanuit de core business van het bedrijf 

zelf. Je krijgt daarmee ook snel een goede focus op welk type 

leertraject daar het beste bij past. Bijvoorbeeld snel schakelende 

innovatieve bedrijven die in rap tempo hoogopgeleide technici 

zoeken, implementeren uiteraard een ander leertraject dan een 

meer gemiddeld en traditioneel technisch MKB bedrijf waarin 

leren ook belangrijk is, maar dan op een iets ander niveau.” Elk 

bedrijf is uniek en je moet dus hun context meenemen, stelt 

Menno: “Naast dit maatwerk werken we tegelijkertijd toe naar 

een soort blauwdruk van alle verzamelde gegevens waarmee 

we een bedrijf dat ook met dit traject wil starten op voorhand 

kunnen laten inzien wat er nodig is en wat er op hen afkomt.”

Momenteel in ontwikkeling:  
de Leercultuur scan

Uiteraard kunnen alle genoemde scans op basis van hun 

praktische inzet dóórontwikkeld worden op grond van nieuwe 

ervaringen die Menno en zijn onderzoekers opdoen. Menno: 

“Dit geldt specifiek voor een instrument dat we nog gaan 

ontwikkelen: de Leercultuur scan. Deze geeft ons namelijk info 

waar de knelpunten zitten binnen de organisatie als het gaat 

om leren en ontwikkelen op de werkplek. Uit eerder onderzoek 

weten we welke mogelijke factoren daar een rol in spelen. 

Maar we willen dat deze nieuwe scan ook daadwerkelijk wordt 

gevoed vanuit de dagelijkse context zodat het recht doet aan 

de praktische realiteit waarin MKB bedrijven verkeren. Met deze 

scan stel je straks als MKB bedrijf een heldere diagnose: hoe 

staat het er nu concreet bij ons voor als het gaat om permanent 

leren op de werkplek? Een soort helder 0-punt als startpunt 

voor vervolgacties. Bedoeld om zowel een eerste diagnose te 

stellen alsook te monitoren hoe het bedrijf zich verder op dit vlak 

ontwikkelt.”

Eerst scannen en dan faciliteren
Bestaande instrumenten rondom leren en ontwikkelen zijn 

vaak ontwikkeld in en voor grote organisaties. Een belangrijke 

vraag is of deze scans wel een representatief beeld geven van 

hoe het er in de kleinere bedrijven aan toe gaat. Menno: “Wij 

willen met onze scan vooral het accent leggen op het MKB. Die 

kennis haal je alleen op als je daadwerkelijk met deze partijen 

aan de slag gaat en je instrumenten op basis hiervan kunt 

aanscherpen. En dat is precies wat wij gaan doen. Vervolgens 

gaan we met deze individuele bedrijven aan de slag om 

vast te stellen wat er concreet nodig is binnen het bedrijf 

om het continue werkplekleren te faciliteren. Kortom, het 

daadwerkelijk ontwerpen van deze leertrajecten waarin we het 

instrumentarium van het vorige project ‘Aansluiting gezocht’ 

gebruiken plús de Leercultuur scan. Ook hierin zijn wij een 

concrete onderzoeks- en adviespartner. Aansluitend kunnen we 

met de Leercultuur scan monitoren of al dit werk concreet heeft 

geleid tot de gewenste veranderingen in de bedrijfscultuur ten 

aanzien van permanent leren. Daarmee maken we de cirkel 

rond.”

Praktisch voorbeeld
Graag geeft Menno een praktisch voorbeeld van nut en 

noodzaak van de nog te ontwikkelen Leercultuur scan. Menno: 

“Een belangrijke theoretische basis onder de Leercultuur scan 

is dat er verschillende vormen van leren zijn. Daar moet je 

heel goed rekening mee houden. Neem de installatiebranche. 

Traditioneel ligt daar het accent op voorwaardelijk leren. Dus: 

hoe pas je een bestaand concept als Centrale Verwarming toe? 

Daarnaast heb je reactief leren op grond van ontwikkelingen 

die de installatiesector op zich af ziet komen. Een voorbeeld? 

De warmtepomp. Dit is aanpassend leren. Maar diezelfde 

warmtepomp ontwikkelt zich continu. Om daarin bij te blijven 

zul je dus proactief moeten leren. Met de Leercultuur scan 

kun je straks heel snel vaststellen welke leervorm er in jouw 

technisch bedrijf nu is en naar welke leervorm je heel rap moet 

doorgroeien om je te kunnen handhaven temidden van alle 

innovaties.”

Koersen op kruisbestuiving
Tot slot trekt Menno een belangrijke conclusie: “We voeren met 

alle tools die ik noemde individuele trajecten uit. Echter, we 

merken ook dat bedrijven heel veel van elkaar kunnen leren. 

Dus zetten we leernetwerken op om de opgedane inzichten per 

bedrijf met elkaar te kunnen delen. Met die kruisbestuiving kun 

je vervolgens in je eigen organisatie je leertraject aanscherpen 

door inspiratie van andere bedrijven.”
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“Voor werkgevers hebben wij een handzaam 
boekje dat stapsgewijs uitlegt hoe je zelf een 
dialoogsessie organiseert”

“Met het onderzoeksproject ‘Leercultuur  
in het technische MKB’ gaan we werkgevers 
concreet ondersteunen bij het ontwerpen  
van leertrajecten voor hun medewerkers”




