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Of u nu een politicus bent, een leerkracht of een werkgever, we willen allemaal dat mensen 
hun potentieel helemaal kunnen ontplooien en benutten – niet alleen op het werk, maar ook in 
het leven. Om dit doel te bereiken, moeten opleidings- en onderwijssystemen leerlingen meer 
en beter voorbereiden op het leven buiten de klas. Zo niet dreigen we onze belangrijkste vorm 
van kapitaal te verliezen. 

De economie van vandaag kent geen grotere uitdaging dan ons onderwijssysteem en onze 
opleidingen en trainingen op het vlak van vaardigheden zo aan te passen dat ze kunnen voldoen 
aan de toenemende vraag naar sterk gemotiveerd personeel met degelijke vaardigheden, als 
basis voor het welslagen van onze economie in de toekomst.

Uit een recent onderzoek bij meer dan 500 bedrijfsleiders in heel Europa is gebleken 
dat een meerderheid van hen (54%) vindt dat jonge mensen onvoldoende over ‘zachte 
vaardigheden’ beschikken, zoals zelfvertrouwen, teamgeest, zelfmotivatie, netwerk- en 
presentatievaardigheden (Closing the Gap Between Business and Education, Junior 
Achievement Young Enterprise Europe, Citi Foundation, 2011).Twee op de drie ondervraagde 
ondernemers vonden ook dat het onderwijssysteem in hun land er nauwelijks of helemaal niet 
in slaagt jonge mensen financiële vaardigheden en ondernemersvaardigheden bij te brengen.

De overgang van de school naar de werkvloer is voor veel mensen een angstaanjagende 
stap. Het is daarom zeer belangrijk dat onze scholen en universiteiten in staat zijn studenten 
af te leveren die over het lef, de ambitie en de emotionele intelligentie beschikken die 
ze nodig hebben om een succesvolle carrière uit te bouwen. Een nauwere band met het 
bedrijfsleven kan tot de nodige verbeteringen bijdragen. Het onderwijsprogramma moet een 
antwoord bieden op de vaardigheden die door de industrie worden gevraagd en moet jonge 
mensen in staat stellen de overgang van onderwijs naar werk op een vlotte manier maken.  

Het STEPS-cluster, met zijn grensoverschrijdende aanpak waarbij belangrijke stemmen uit tal 
van sectoren en organisaties worden gehoord, kan op dit vlak een belangrijke meerwaarde 
betekenen. Het kan ervoor zorgen dat het belang van zachte vaardigheden op grote schaal wordt 
gecommuniceerd naar bedrijven, leerkrachten en beleidsmakers in heel Europa. Dit inclusieve 
samenwerkingsproject is rechtstreeks gericht op de noden van het bedrijfsleven en de kloof tussen 
enerzijds de vaardigheden waarover werkzoekenden beschikken en anderzijds de vaardigheden 
waarnaar werkgevers op zoek zijn. STEPS steunt een ontwikkeling van arbeidskrachten die zal 
bijdragen tot economische groei en een sterkere sociale inclusie.  

Net als andere, vergelijkbare projecten kan ook STEPS niet geïsoleerd werken. Het volstaat 
niet dat het bedrijfsleven toekijkt vanaf de zijlijn. Bedrijven moeten ook hun rol opnemen. 
Zoals het STEPS-cluster aantoont, via kennis die groeide dankzij het partnerschap, moet men 
ook op de werkvloer blijven investeren in de ontwikkeling van vaardigheden. Wat dat betreft 
kunnen werkgevers een belangrijke impact hebben op hun personeel, een impact die zowel de 
werkgever als de werknemer ten goede zal komen. Dankzij een betere samenwerking tussen 
het onderwijs en het bedrijfsleven, in een zo vroeg mogelijk stadium van het onderwijstraject, 
zullen afstuderende leerlingen en studenten beschikken over de vaardigheden – en belangrijk, 
de zachte vaardigheden – die door de werkgevers worden gevraagd. Dit vergt een hervormd 
onderwijssysteem en blijvende investeringen in personeel.   

We moeten ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot een onderwijstraject dat hem of haar 
in staat stelt zijn volle potentieel te ontplooien. Er is op dat vlak al vooruitgang geboekt, maar een 
echte hervorming van het systeem blijft broodnodig. Alle sectoren – onderwijs, de openbare sector 
en de privésector – moeten aan dit proces bijdragen. Wij, in de industrie, moeten initiatieven zoals 
het STEPS-clusterproject verwelkomen, want zij willen praktische oplossingen bieden voor cruciale 
problemen die de groei in onze economieën remmen. Zij helpen het potentieel van onze mensen te 
ontsluiten en bieden hen de kans een positieve en duurzame rol in de samenleving te spelen.

Deborah Waddell Directeur - South West CBI

Voorwoord

Deborah Waddell 
Confederatie van de Britse Industrie
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STEPS (Soft Skills Training Enabling Progression 
and Sustainability) werd ontwikkeld als 
antwoord op het INTERREG IVA 2 Zeeën-
initiatief rond Thematische Clusters. De 
basisgedachte achter dit initiatief is het 
samenbrengen van de ervaringen en expertise 
van diverse partners die aan projecten met 

Inleiding

ILAEBOR- 
PROJECT RESULTATEN

een gelijkaardig thema werken, projecten die 
al gerealiseerd werden onder het 2 Zeeën-
programma in de programmaperiode 2007-
2013. 
 
Alle partners in het STEPS-cluster waren eerder 
betrokken bij de projecten SUCCES, iLAEBOR 

en Crysalis. Medway Council, Mentor, OCMW 
Kortrijk en Maison de l’Initiative de Grande 
Synthe droegen allemaal bij tot het welslagen 
van het project SUCCES. Syntra West, Scalda en 
Pro Work waren actieve partners in het project 
iLAEBOR, en het Plymouth College of Art was 
op zijn beurt actief in Crysalis “the revival of 
textiles”. 

Deze drie projecten zijn complementair, 
in die zin dat ze het trainen van zachte 
vaardigheden (“soft skills”) op een geslaagde 
manier hebben ingezet als een belangrijk 
mechanisme om hun begunstigden toe te 
laten vaardigheden te ontwikkelen, zowel op 
persoonlijk vlak als wat hun inzetbaarheid 
op de arbeidsmarkt betreft. Het gaat om 
vaardigheden die men nodig heeft om 
zichzelf toegang te kunnen verschaffen tot 

de arbeidsmarkt, onderwijs, vrijwilligerswerk 
of een zelfstandige beroepsactiviteit. De 
STEPS-cluster verenigt al die projectpartners, 
met als belangrijkste doelstelling mensen 
bewust te maken van het belang van 
training en opleiding op het vlak van zachte 
vaardigheden, zowel voor werkzoekenden als 
voor werknemers en werkgevers. 
Deze publicatie bundelt de eerdere 
activiteiten van de partners, de resultaten 

van de projecten die werden gefinancierd 
in de programmaperiode 2007-2013 en het 
onderzoek dat werd gevoerd binnen Fase 1 
van het STEPS-clusterproject. De publicatie 
moet worden beschouwd als een bespreking 
van de rol en het belang van zachte 
vaardigheden, zowel op het niveau van het 
individu als op dat van de samenleving en 
het bedrijfsleven. In elk hoofdstuk verkennen 
we een aspect van zachte vaardigheden 
dat duidelijk naar voren is gekomen in de 
activiteiten van de partners en de voortgang 
van het debat. Waar dit passend was, hebben 
we ter ondersteuning van de bevindingen en 
conclusies van de STEPS-cluster verwezen 
naar rapporten en projecten van instellingen 
en organisaties buiten het partnerschap. 
De publicatie kreeg ook vorm dankzij de 
besprekingen die werden gehouden tijdens 
de Regionale Voorbereidingsevenementen die 
waardevolle inzichten hebben opgeleverd en 
die hier eveneens weerspiegeld worden. 

Definitie van Zachte 
Vaardigheden

It was apparent from an early stage of Al 
vroeg in het project werd duidelijk dat het 
begrip ‘Zachte Vaardigheden’ of ‘Soft Skills’ 
niet bij iedereen gekend was en niet door 
alle betrokkenen op dezelfde manier werd 

personen die 

ondersteunende begeleiding 

kregen bij de overgang van 

school naar werk 

deelnemers aan diverse 

trainingssessies

bedrijven betrokken bij het 

ILaebor programma 

werkgevers die  

begeleiding kregen

SUCCES- 
PROJECT
RESULTATEN

mensen betrokken in het project via 
straat- en huisbezoeken

deelnemers aan vormingen 
rond opbouwen van 
zelfvertrouwen

bezoekers aan de buurtcentra 

deelnemers aan werkplekleren 

deelnemers aan 
diverse workshops

deelnemers aan vormingen 
rond arbeidscultuur

personen die 
doorstroomden naar 
vrijwilligerswerk 
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Using the head and heart at work

ZACHTE VAARDIGHEDEN

Houden verband met mensen

Houden verband met gedrag

Algemeen

Situatie-overschrijdend

Niet technisch

Niet tastbaar

HARDE VAARDIGHEDEN
Op basis van regels

Technologisch/wetenschappelijk

Industrieel/mechanisch

Instrumenten/technieken

Gespecialiseerd

Volgens een procedure/methode

Herhaalbaar

Voorspelbaar

Tastbaar

VAARDIGHEDEN: Doelgerichte, goed georganiseerde gedragingen, 
verworven door praktijk en uitgevoerd met relatief weinig moeite

 

 De de�nitie van vaardigheden, en enkele algemene eigenschappen van ‘harde’ en ‘zachte’ vaardigheden 

SCOPING SOFT SKILLS

In looking at soft skills from the policy angle, the term 

‘skill’  (rather than intelligence) comes to the fore, and 

begs two fundamental questions:  ‘what  is a 

skill?’;  and second, ‘what  does it mean to say that a 

skill is “soft”?’

Soft and hard skills

Skill is ‘goal-directed, well-organized behaviour that is 

acquired through practice and performed with 

economy of effort’  (Proctor and Dutta 1995,  p18). 

There are a variety of perspectives on the different 

types of skill;13 for example, in the policy and practice 

literatures the distinction between ‘hard (technical) 

skills’ and ‘soft  (human) skills’ (for example Klaus et al 

2007;  Pant and Baroudi 2008) 14 is often used. Hard 

and soft skills differ in a number of  ways.

Hard (technical) skills are goal-directed behaviours that 

draw on well-established and clearly discernable rules 

and principles, they:

•  have technological or  bases (for example 

surgical procedures), are typically thought of as 

industrial, mechanical or technical (for example 

operation of equipment)

•  involve the application of  tools and 

techniques (for example project planning), are 

specialised and/or  (for example a 

company’s standard operating procedures)

•  tend to be procedural and methodical (for example 

checkout operation),  as well as replicable (for 

example fast food preparation)

•  aim towards outcomes that are relatively predictable 

(for example software programming).

Fondées sur l'expérience

Op basis van ervaring
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Using the head and heart at work
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Leren

Integriteit
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Communication

Empathie

Leadership

MENSEN

Connaître
 son sujet

Résolution
de problèmes

Organisation

TAKEN

Emotionele 
intelligentie

(zelf))

Morele 
intuïtie

Sociale 
intuïtie

Praktische 
intelligentie

(impliciete kennis)

Deskundige en
Creatieve intuïtie

Samengesteld overzicht van zachte vaardigheden en kennis 

Emotionele 
intelligentie
(anderen)

ingevuld. Hoewel we ons in deze fase van het 
project niet in een positie bevinden om een 
definitieve definitie van het begrip te geven, 
vinden we het toch belangrijk een aantal 
parameters te schetsen, ten behoeve van 
deze publicatie.
 
De leden van het STEPS-clusterpartnerschap 
verwijzen naar zachte vaardigheden in 
de breedste betekenis. Dit wil zeggen 
dat, wanneer de term in deze publicatie 
wordt gebruikt, we verwijzen naar zowel 
aangeleerde vaardigheden als inherente 
vormen van intelligentie en gedragingen 
die door de betreffende persoon werden 

ontwikkeld. Dit wordt verder verduidelijkt 
door onderstaande diagrammen, waarin een 
breed onderscheid wordt gemaakt tussen 
harde en zachte vaardigheden, en waarin de 
achterliggende vormen van intelligentie die 
in elke zachte vaardigheid tot uiting komen, 
worden geschetst.

 » Zachte vaardigheden zijn niet “soft”. 
Steeds vaker kunnen ze zelfs worden 
beschouwd als “de harde vaardigheden 
van morgen”.

 » Zachte vaardigheden mag men niet 
geïsoleerd bekijken; een totaalbenadering 

van 360 graden is wenselijk, aangezien 
ze een impact hebben op elk aspect van 
het leven.

 » Als partnerschap zijn we met name 
geïnteresseerd in de tastbare, meetbare 
impact, niet in het bijbrengen van de 
vaardigheden om het bijbrengen zelf. 

 » Het is nuttig om het project te bekijken 
in termen van menselijk kapitaal, veeleer 
dan louter in termen van het ontwikkelen 
van vaardigheden.

CRYSALIS 
PROJECT-RESULTATEN 

(Bron: ICPD-verstandhouding met het hoofd en hart aan het werk,  
een business case voor zachte vaardigheden, 2010)
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Deelnemers aan 
expertenprogramma’s

Grensoverschrijdende 
expertenprogramma’s

Deelnemers aan 
competentieworkshops

Grensoverschrijdende 
competentieworkshops

Deelnemers van 12 tot 
18 jaar betrokken bij het 
onderwijsprogramma

 Meer dan



Hoofdstuk 1

De Grote Problemen 

De Situatie in de EU

De economische crisis heeft zich in zowat elke 
uithoek van de Europese Unie laten voelen. 
Werkloosheidscijfers zijn tot ongekende 
hoogtes gestegen, met een langdurige en zeer 
schadelijke impact op de Europese arbeidsmarkt 
als gevolg.

Hoewel zich de jongste maanden een 
verbetering van de werkloosheidscijfers 
heeft afgetekend, is de crisis nog lang niet 
voorbij. Het werkloosheidscijfer in de 
EU28 bedroeg 10,1% in augustus 2014, 
met naar schatting 24.642 miljoen 
werkloze citizens. burgers. (Eurostat, 
werkloosheidsstatistieken 2014). De impact 
hiervan wordt door bepaalde groepen 
meer gevoeld dan door andere. Zo is de 
jeugdwerkloosheid meer dan dubbel zo hoog 
als de algemene werkloosheid, met een cijfer 
van 21,6% in diezelfde periode, goed voor 4.989 
miljoen werkloze jongeren (onder de 25 jaar) in 
de EU28. (Eurostat, werkloosheidsstatistieken 
2014). Op een vergelijkbare manier wijst het 
Kwartaalonderzoek van de Europese Commissie 
inzake Tewerkstelling, Sociale Zaken en 
Inclusie, 2014, op de sterke maatschappelijke 
ongelijkheid, met een stijging van het aantal 
langdurig werklozen ondanks een algemene 
daling van de werkloosheid. 

Het herstel van de huidige situatie behoort 
duidelijk tot de hoogste prioriteiten. De 
Gemeenschappelijke Bepalingen van het 
EU-Verdrag omvatten de doelstellingen van 
volledige tewerkstelling en sociale vooruitgang, 
het bestrijden van sociale uitsluiting en 
discriminatie, en het bevorderen van sociale 

rechtvaardigheid en bescherming, gelijkheid 
en solidariteit. (EU-Verdrag, (Geconsolideerde 
Versie) Artikel 3, ex Artikel 2 EU-Verdrag).

Beantwoordend aan die fundamentele 
doelstellingen en om een steeds sterkere 
unie tussen de volkeren van Europa tot stand 
te brengen (EU-Verdrag, (Geconsolideerde 
Versie) Artikel 1, ex Artikel 1 EU-Verdrag), 
zet de EU zich in om de huidige positie te 
stabiliseren, terug te dringen en te verbeteren. 
Tewerkstelling is een van de belangrijkste 
aandachtsgebieden van de strategie Europa 
2020. Het doel is om tegen het einde van het 
decennium 75% van de actieve bevolking 
(tussen 20 en 64 jaar) aan het werk te 
krijgen. Ook jeugdwerkloosheid krijgt speciale 
aandacht – via een versterkte werking van 
partnerschappen en agentschappen moet 
het cijfer van de jongerenwerkloosheid 
drastisch verlaagd worden, met het oog 
op een echte impact op de algemene 
werkloosheidsstatistieken. (Europese Commissie 
inzake Tewerkstelling & Sociale Zaken, rapport 
ISBN 978-92-79-47684-9). 

De behoefte om een echte sleutel tot 
verandering te vinden wordt bevestigd door 
de blijvende ontevredenheid die men in het 
bedrijfsleven vaststelt in verband met het aanbod 
aan personen die over de juiste vaardigheden 
beschikken. Conjunctuurenquêtes in heel Europa, 
en met name in het Verenigd Koninkrijk, wijzen 
nog steeds op een gebrek aan jonge mensen 
met de juiste vaardigheden, wat een hindernis 
vormt voor aanwervingen en zakelijke groei 
(Kaplan, 2014). Het probleem is niet zozeer 
een gebrek aan ‘gekwalificeerde’ individuen, 
maar een gebrek aan geschikte kandidaten die 
over de juiste vaardigheden, competenties en 

eigenschappen beschikken. Die staan samen 
bekend als “zachte vaardigheden” (“soft skills”) 
en vertegenwoordigen, zoals blijkt uit de praktijk, 
een vaardighedenkloof op de arbeidsmarkt. 
De partners in de STEPS-cluster zijn zich zeer 
goed bewust van de groeiende kloof tussen 
de vraag naar en de beschikbaarheid van 
personen met de juiste vaardigheden. Onze 
gezamenlijke ervaringen hebben aangetoond 
dat het daarbij niet gewoon gaat om personen 
met de nodige kwalificaties, maar om “complete” 
individuen, mensen die ook beschikken over 
de zachte vaardigheden die hen in staat stellen 
op een vlotte manier hun weg te vinden 
door de belangrijke overgangen in hun leven, 
vooruit te komen op de arbeidsmarkt, en een 
concurrentieel voordeel te betekenen voor hun 
werkgevers. 

Als de behoefte aan zachte vaardigheden zo 
duidelijk is, waarom wordt dit probleem dan 
niet algemeen erkend en is er geen formele 
ondersteuning voor het trainen en ontwikkelen 
van zachte vaardigheden? De ervaringen in 
de STEPS-cluster laten ons toe te besluiten 
dat er een fundamenteel probleem is: een 
gebrek aan bewustzijn. Door de krachten te 
bundelen in een cluster, willen de partners 
het probleem frontaal aanpakken. Eerst en 
vooral zijn we in onze samenwerking tot de 
vaststelling gekomen dat de algemene term 
“zachte vaardigheden” moet worden uitgelegd 
aan ons doelpubliek om de mensen bewust te 
maken van de waarde ervan, vooral n de context 
van tewerkstelling. De verklarende woordenlijst 
van het EU-vaardighedenpanaroma stelt dat 
zachte vaardigheden “dwars door banen en 
sectoren heen lopen en verband houden met 
persoonlijke competenties zoals zelfvertrouwen, 
discipline en zelfbeheer, en sociale competenties 

Eurostat, Werkloosheidsstatistieken 2014

Een werkloosheidscijfer

MILJOEN 
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zoals teamwerk, communicatie en emotionele 
intelligentie”. De Cluster heeft geleerd, door 
de afzonderlijke ervaringen te evalueren en 
analyseren en door een gemeenschappelijke, 
grensoverschrijdende aanpak van die problemen 
te formuleren, dat de vraag van het onderwijs 
en het bedrijfsleven naar geschikte technische 
vaardigheden en erkende kwalificaties moet 
worden afgewogen en aangevuld met de 
persoonlijke en sociale competenties, of “zachte 
vaardigheden”, om ervoor te zorgen dat een 
individu de technische vaardigheden op een 
doeltreffende manier kan toepassen en optimaal 
kan presteren. Dit is een benadering op basis van 
feiten (Professor Sadler-Smith, onderzoeksrapport 
november 2010 – Chartered Institue of 
Professional Development, Using the Head and 
Heart at Work – A business case for soft skills). 
 
Via onze Grensoverschrijdende Werkgroepen, 
onze Regionale Voorbereidingsevenementen 
en onze goede contacten met werkgevers 
hebben we geleerd dat de “marketing”-oefening 
omtrent de waarde van zachte vaardigheden 
de concrete, tastbare resultaten van het 
investeren in zachte vaardigheden moet laten 
zien; de concrete zakelijke voordelen van het 
investeren in menselijk kapitaal. Uiteindelijk 
willen we via de verdere activiteiten van de 
cluster een proefontwerp lanceren met een 
aantal werkgevers in de verschillende regio’s 
die bij de cluster betrokken zijn, om de impact 
en de sociale en economische resultaten 
van investeringen in zachte vaardigheden te 
meten. In een cocurrerende, commerciële 
omgeving die sterk bepaald wordt door 
technologische vooruitgang en “hard” kapitaal, 
suggereert de cluster dat net het menselijk 
kapitaal het verschil kan maken op het vlak 
van winst, productiviteit en leefbaarheid van 
de onderneming. Door actief op zoek te gaan 
naar de meningen, bevindingen en behoeften 
van werkgevers, is de cluster er al achter 
gekomen dat vooral volgende competenties 
gevraagd worden: een goed arbeidsethos, een 
positieve houding, flexibiliteit en proactiviteit, 
optimisme, uitstekende communicatieve 
vaardigheden en een goede teamspeler zijn. De 
cluster besluit dus dat technische vaardigheden 
weliswaar de deur kunnen openen naar 
werkgelegenheidskansen, maar dat het de 
zachte vaardigheden zijn die de sleutel vormen 
naar verdere groeikansen, naar een blijvende 
en voldoening biedende tewerkstelling en 
een zo goed mogelijk presteren, zowel op 
persoonlijk als op professioneel vlak. De 
STEPS-cluster beseft dat de behoefte aan 
zachte vaardigheden een cruciale rode draad 
vormt door het leven van elk individu en 
dat er een beter partnerschap moet komen 
tussen de aanbieders van zorg in de vroegste 

levensjaren, onderwijsinstellingen, werkgevers 
en opleidingsorganisaties, als we ervoor 
willen zorgen dat de vaardighedenkloof op de 
arbeidsmarkt op een duurzame manier wordt 
gedicht. 

Mensen bewustmaken

Na analyse van onze gezamenlijke resultaten 
erkent de STEPS-cluster dat er in veel gevallen 
in de eerste plaats werk aan de winkel is 
op het niveau van het individu persoon zelf. 
Deelnemers aan de projecten van de STEPS-
partners zijn zich vaak niet bewust van het 
belang van zachte vaardigheden of zijn zich niet 
bewust van de zachte vaardigheden waarover 
ze zelf beschikken. In sommige gevallen gelden 
beide. Ze vinden het dan ook moeilijk om die 
vaardigheden te ontwikkelen en in te zetten. 
Een van de instrumenten die we hebben 
gebruikt om mensen beter bewust te maken 
van hun eigen mogelijkheden en capaciteiten 
op het vlak van zachte vaardigheden, is de 
competentiemeting.

Toolkit: COMET Competentiemeting 
Competency Assessment
Partner: Syntra West, Brugge, België  
Project: iLAEBOR

‘COMET’.
Het ‘Competency Measurement Tool’ of COMET 
is een instrument voor competentiemeting 
dat werd ontworpen en uitgewerkt in tal 
van Europese projecten. Als aanbieder van 
beroepsopleiding en vorming in 22 sectoren 
aan verschillende soorten doelgroepen heeft 
Syntra West een afdeling Personeelsdiensten, 
gespecialiseerd in opleidingsstrategieën 
en competentiebeoordeling in bedrijven. 
Door de jaren heen werd deze expertise 
in personeelszaken, bedrijfsspecifieke 
competentiewoordenboeken en sectorspecifieke 
competentieprofielen al vaak gebruikt 
in heel wat EU-projecten. COMET is een 
beoordelingsinstrument dat in wezen bestaat uit 
een lege doos. Die doos moet men vullen met 
het juiste competentieprofiel dat men wil meten. 
De eerste stap is dus om zo een profiel op te 
stellen met competentieclusters, competenties 
en (meetbare) indicatoren. Die informatie 
wordt vervolgens op een gemakkelijke manier 
geüpload in het meetinstrument, en de 
competentiemeting kan beginnen.

Men kan niet alleen de eigen competenties 
evalueren, maar men kan ook geëvalueerd 
worden door gelijken, collega’s, oversten, enz. 
Op die manier krijgt de persoon die geëvalueerd 
wordt een goed overzicht van zowel zijn eigen 
beeld over zichzelf als de manier waarop 
anderen hem zien.

In twee van onze opleidingen heeft Syntra 
West het instrument voor competentiemeting 
recent aan onze studenten voorgesteld, met 
twee belangrijke doelstellingen: een daarvan 
is uiteraard de evaluatie of meting, die 
studenten de kans geeft zichzelf en hun eigen 
vooruitgang doorheen het jaar te beoordelen. 
Ook hun mentors, leraren en stage-aanbieders 
beoordelen hen. Elke beoordelingsronde (3 tot 
4 keer per schooljaar) wordt gevolgd door een 
open, persoonlijk gesprek waarin beide partijen 
(studenten, school) feedback kunnen geven op 
de gemaakte en nog te maken vooruitgang.

Een tweede voordeel of doel van het instrument 
speelt al veel vroeger een rol, namelijk tijdens 
de eerste opleidingssessies, en heeft te maken 
met bewustmaking. Van bij de start van het 
schooljaar worden duidelijke verwachtingen 
kenbaar gemaakt aan de studenten met 
betrekking tot zowel de harde, technische 
vaardigheden als die andere, even belangrijke 
‘zachte’ vaardigheden. Al vanaf dat moment 
zetten leerkrachten en personeel zich in om 
de studenten te laten inzien waarom zachte 
vaardigheden zo belangrijk zijn om te slagen op 
de arbeidsmarkt, zowel voor een zelfstandige 
als voor een werknemer. Vaardigheden zoals 
samenwerken, communicatie, efficiëntie, 
ondernemingszin enz. worden in de loop van de 
opleiding aangemoedigd, gemeten en versterkt. 
Het competentiemeetinstrument vormt een 
handige manier om zowel het bewustzijn als de 
vooruitgang op dat vlak te stimuleren.

Keer op keer heeft het STEPS-partnerschap 
duidelijk gezien dat hoe vroeger men iemand 
de betekenis en het belang van zachte 
vaardigheden kan tonen, hoe beter dit is. Als 
cluster vertrekken we van het idee dat de 
behoefte aan zachte vaardigheden ontstaat 
zodra het kind geboren wordt. Zoals Alan 
Wilson, oprichter van Every Family Matters/ 
Develop Your Child zegt: “Dat is immers het 
punt waarop hun interactie en communicatie 
met de wereld begint. Tegenwoordig is de 
uitdaging voor de meeste ouders dat ze 
over weinig of geen emotionele intelligentie 
beschikken – overigens niet hun fout. Om het 
met de woorden van Lee Buscaglia te zeggen, 
‘Een mens kan niet geven wat hij niet heeft. Om 
liefde te geven moet je liefde hebben. Om van 
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anderen te kunnen houden moet je van jezelf 
houden.’ In wezen geldt: hoe meer ouders hun 
kind een gevoel van eigenwaarde en geloof in 
zichzelf kunnen bijbrengen, hoe meer ze voor 
zichzelf leren opkomen, en dat stelt hen in staat 
om juiste en zinvolle keuzes in het leven te 
maken. Pestgedrag en groepsdwang zullen hen 
niet raken – ze kunnen gewoon ‘neen’ zeggen 
en verdergaan. Bovendien lopen ze later in het 
leven minder kans om te vervallen in asociale 
activiteiten en gedragingen. Ze zullen in staat 
zijn wederzijds respectvolle relaties aan te gaan, 
niet alleen met zichzelf, maar ook met andere 
mensen. Die evenwichtige en verantwoordelijke 
individuen zullen zeer belangrijke bijdragen 
leveren aan de samenleving als geheel, daar 
waar ze beslissen hun vaardigheden in te zetten. 
Ons programma richt zich in eerste instantie op 
de behoefte aan zelfvertrouwen en een gevoel 
van eigenwaarde, en die eigenschappen vragen 
om een degelijke basis. Die basis is houden van 
jezelf.” (Een 65 pagina’s tellende onafhankelijke 
evaluatie door Canterbury Christ Church 
University vindt u hier: 
http://developyourchild.co.uk/
wp-content/uploads/2013/12/
ParentChampion-Programme-Evaluation-
April-2013.pdf)

De Rol van Lokale Netwerken 

Verder onderstreept de cluster de 
gemeenschappelijke behoefte aan betrokkenheid 
van en bij lokale netwerken, om mensen van 
dit cruciale gegeven bewust te maken en steun 
te voorzien opdat men de nodige vaardigheden 
zou verwerven. Een persoon die niet vanaf 
een jonge leeftijd in het gezin wordt gesteund 
om zachte vaardigheden te herkennen en 
ontwikkelen, kan elk contact met formele steun- 
en onderwijsstructuren verliezen. Dat maakt 
dat ze moeilijk te bereiken zijn en mogelijk 
steeds verder van de arbeidsmarkt verwijderd 
raken. De STEPS-clusterpartners werken nauw 
samen met lokale aanbieders en netwerken 
om zulke personen op te sporen en met hen te 
communiceren, om hen de kans te bieden weer 
aan te knopen bij de arbeidsmarkt. Binnen die 
doelgroepen – d.w.z. jongeren, jongeren die 
uit de boot dreigen te vallen, mensen in allerlei 
moeilijke persoonlijke omstandigheden en 
langdurig werklozen – is de behoefte het grootst, 
aldus de bevindingen van de STEPS-cluster. 

Als cluster stellen wij dat organisaties die op de 
moeilijkst bereikbare groepen willen inzetten, 
een actieve inspanning moeten leveren door 
hun communicatiemethodes aan te passen. Een 
eerste vereiste is het gebruik van toegankelijke 
taal, een minimum aan tekst en vooral beelden 
in de schriftelijke communicatie. Een tweede 

vereiste is dat men informatie verspreidt over 
de aangeboden diensten door gebruik te maken 
van bestaande kanalen zoals buurtkranten. Om 
er zeker van te zijn dat de informatie de juiste 
doelgroepen bereikt moet men die informatie – 
letterlijk – in het leven van de mensen brengen. 
Het opzetten van communicatienetwerken 
met intermediaire organisaties is al erg 
succesvol gebleken. Een dergelijk netwerk 
kan een waaier aan lokale organisaties 
omvatten: buurtinitiatieven, buurt- en 
gemeenschapscentra, vzw’s die actief zijn in het 
ruime domein van welzijn, en opvangtehuizen.

Die samenbrengen in een netwerk en dat 
ondersteunen is niet alleen zeer doeltreffend 
om de moeilijkst bereikbare groepen te 
bereiken. Het biedt ook andere voordelen: 

 » maatschappelijk werkers gaan dagelijks met 
hun klanten/gasten/bezoekers om en hebben 
een ongedwongener band met hen; ze zijn 
beter geplaatst om activiteiten voor te stellen 
die de klant nog niet eerder heeft overwogen;

 » het is niet nodig om – alweer – een andere 
maatschappelijk werker te introduceren, 
wat op den duur frustrerend kan zijn;

 » groter bereik in minder tijd; een 
duurzame aanpak, want de professionele 
bemiddelaars zullen de activiteiten steunen.

Het was van meet af aan duidelijk dat, als we 
moeilijk bereikbare personen wilden betrekken, 
het belangrijk was om dit te doen via kanalen 
waarmee ze reeds vertrouwd waren. De partners 
in deze cluster hebben dan ook samengewerkt 
met verwijsbureaus die door de mensen worden 
vertrouwd en die de noden en ambities van elke 
persoon begrepen. Als cluster putten we uit 
de uitgebreide kennis die we opdeden in onze 
projecten. 
Onze aanpak kan rekenen op de steun van 
onderwijsprofessionals. “Studenten hebben 
zeer uiteenlopende levenservaringen. Door 
hun problemen en moeilijkheden zijn ze vaak 
moeilijk te betrekken. Bij de meesten heeft het 
zelfvertrouwen een absoluut dieptepunt bereikt 
en meestal hebben ze een negatieve houding ten 
opzichte van leren ontwikkeld. De ondersteuning 
moet langzaam worden opgebouwd om een 
positieve ervaring te creëren, waarin zij nieuwe 
vaardigheden kunnen leren op hun eigen 
voorwaarden. Het vormingsniveau ligt hoger 
dan wat zij gewend zijn, maar het geheel wordt 
zo zacht aangebracht dat ze uiteindelijk veel 
meer bereiken dan datgene waartoe ze zichzelf 
vroeger in staat achtten.”Peter Wentworth, Head 
of Education, Mount Tamar School, Seymour 
House Provision. 

Daar eindigt het niet

De cluster gelooft dat er specifieke aandacht 
moet gaan naar de schadelijke impact van 
de huidige economische situatie op de 
jeugdwerkloosheid. Wij stellen voor om een 
door zachte vaardigheden geleide aanpak 
in de huidige systemen te integreren, om zo 
de kloof tussen het einde van het school- 
en onderwijstraject en het betreden van 
de arbeidsmarkt te overbruggen. Op die 
manier kunnen we een belangrijke bijdrage 
leveren aan de focus en prioriteiten van de 
EU-Jongerengarantie en onze steun geven 
aan de aanbeveling dat er nood is aan een 
betere samenwerking tussen de belangrijkste 
stakeholders in dit domein. Dit wordt verder 
verkend in hoofdstuk 2.

Conclusies Hoofdstuk 1 

Uit dit hoofdstuk kunnen een aantal belangrijke 
conclusies worden getrokken:

 » De economische crisis in Europa is 
alarmerend en laat zich voelen in hogere 
werkloosheidscijfers dan voorheen. 

 » Vooral de jongerenwerkloosheid 
is hoog; deze leeftijdsgroep wordt 
onevenredig sterk getroffen in vergelijking 
met andere leeftijdsgroepen. 

 » Ondanks de hoge werkloosheid blijven 
bedrijven moeilijkheden ervaren om 
geschikte kandidaten aan te werven. Dit wijst 
op een kloof tussen aanbod en vraag. 

 » Het probleem dat zich stelt heeft niet zozeer 
te maken met een gebrek aan kwalificaties bij 
de potentiële kandidaten, maar veeleer met 
een gebrek aan zachte vaardigheden om 
de persoon werk-klaar te maken 

 » Om het probleem aan te pakken is het van 
fundamenteel belang dat de individuele 
personen het belang van zachte vaardigheden 
kennen. Dit vergt bewustmaking. 

 » Lokale netwerken kunnen een goede 
manier vormen om contact te leggen met 
personen die hebben afgehaakt, omdat ze 
al vertrouwd worden en over doeltreffende 
communicatiekanalen beschikken.  

 
 » Het is duidelijk dat er  verband moet 

worden gelegd tussen ‘harde’ en 
‘zachte’ vaardigheden en tussen 
opleiding en de werkvloer om het 
doeltreffendste resultaat te behalen.
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Figure 5.3 presents a proposal for the developme
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nt process of transversal skills, i.e. highly transferable soft and generic 
hard skills demanded by employers across all economic sectors, during initial and continuing education and training. 
This could be promoted by a Competency Model of Transversal Skills at European level, which should be designed 
to support the existing EU Reference Framework for Key Competencies. The selection of transversal skills and methods 

-
ating excellence in skills can be further improved by the integration of talent management into initial and continuous 
education. (Talent management, however, is not included in MODULE 1.) Growing competition and requirements of the cur-

of the role of talent in a professional career and availability of tools and methods to identify and develop the talents of each 
individual should be one of the most important tasks for the public sector and initial education, in co-operation with families.  

MODULE 2: Occupational mobility

career counselling. An on-line application, 

-
tion of the perspectives within suiTable occupations. It means that the individual would obtain information on occupa-
tions which is most consistent with his/her actual skills and expected development of these occupations, which would 

MODULE 3: Employers’ HR processes

The content of this module is designed according to the needs arising from application of the competency model 

Ontwikkeling t
ransversale vaardigheden

Hoofdstuk 2

Naast elkaar werken 

In hoofdstuk 1 hebben 
we het economisch 
klimaat belicht waarin we 
werken, alsook de impact 
die dit heeft op zowel het 
aanbod als de vraag op 
de arbeidsmarkt. 
Het is de STEPS-clusterpartners steeds 
duidelijker geworden dat we te maken hebben 
met een groter wordende vaardighedenkloof. 

In het rapport Transferability of Skills across 
Economic Sectors: Role and Importance 
for Employment at European Level (2011) 
[Overdraagbaarheid van vaardigheden tussen 
economische sectoren: rol en belang voor 
tewerkstelling op Europees niveau (2011)] 
wordt dit probleem bekeken op basis van 
uitgebreid veldwerk en gegevensanalyse. 
Het rapport erkent dat een aantal ‘actoren’ 
van invloed zijn op het verwerven van 
vaardigheden en dat die, in plaats van samen 
het probleem aan te pakken, naast elkaar 
werken. In sommige gevallen betekent dit zelfs 
dat ze elkaar tegenwerken, zij het onbedoeld.

Het Onderwijssysteem 

Sommigen zullen beweren dat de duidelijke 
vaardighedenkloof het resultaat van een 
falend onderwijssysteem is. De ervaring van 
de STEPS-clusterpartners is echter niet dat 
het onderwijssysteem als zodanig tekortschiet, 
maar – juister – dat het er niet in slaagt zachte 
vaardigheden op voldoende jonge leeftijd te 
integreren om een positieve impact te hebben 
op de totaalontwikkeling van het individu, wat 
op termijn een effect zal hebben op diens 
niveau van inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.  

Verder suggereert het rapport dat het begin 
van het onderwijstraject het zwakste punt 
is in de ontwikkeling van vaardigheden, ook 
de zachte vaardigheden. Het beveelt aan om 
zachte vaardigheden op een zo jong mogelijke 
leeftijd te integreren en stelt bovenstaand 
model voor: (Bron: Transferability of Skills 
across Economic Sectors: Role and Importance 
for Employment at European Level (2011)) Het 
rapport Education to employment: Getting 
Europe’s youth into work [Van onderwijs 
naar tewerkstelling: hoe krijgen we de 
Europese jeugd aan het werk] (McKinsey 
and Company) kwam tot een vergelijkbare 

conclusie: terwijl studenten een overvloed aan 
technische vaardigheden wordt aangeleerd, 
wordt er aan de ontwikkeling van zachte 
vaardigheden minder aandacht besteed. 
Volgens dit rapport vormt vooral het gebrek 
aan samenwerking tussen werkgevers en 
onderwijsinstellingen een belangrijk probleem. 
Er werd met name een correlatie vastgesteld 
tussen enerzijds vacatures in bedrijven en 
anderzijds jongerenwerkloosheid. De meeste 
bedrijven die hun vacatures niet ingevuld 
kregen wegens een gebrek aan vaardigheden, 
bleken gevestigd in de landen met de hoogste 
jongerenwerkloosheid (2014).     

Het recent gestarte project ‘Grass: Grading 
Soft Skills’ wordt gefinancierd door het Lifelong 
Learning Programme en onderzoekt in hoeverre 
het waardevol kan zijn een formeel punten- 
en erkenningssysteem te koppelen aan de 
verwerving van zachte vaardigheden. Het 
project “focust op het weergeven van zachte 
vaardigheden van leerlingen van verschillende 
leeftijden en op verschillende onderwijsniveaus 
op een kwantitatieve, meetbare manier, zodat 
die vaardigheden het onderwerp van formele 
bevestiging en erkenning kunnen worden”. 
(2014)

Dit zou inderdaad een oplossing kunnen zijn 
voor de integratie van zachte vaardigheden in 
het onderwijssysteem. Een aantal initiatieven 
van de STEPS-partners levert in toenemende 
mate het bewijs dat zachte vaardigheden in het 
onderwijssysteem kunnen worden geïntegreerd, 
zowel om jonge mensen actief te betrekken als 
om hun inzetbaarheid te verbeteren.

(Bron: Transferability of Skills across 
Economic Sectors: Role and Importance 
for Employment at European Level (2011)
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Casestudie: Plymouth School of  
Creative Arts 
  
Partner: 
Plymouth College of Art,  
Plymouth, VK 

De jongste jaren hebben de politieke 
beslissingen met betrekking tot het 
onderwijssysteem in het Verenigd Koninkrijk 
de artistieke opvoeding onwillekeurig 
teruggedrongen of zelfs verwijderd uit het 
nationale onderwijsprogramma, het zogeheten 
National Curriculum. Het Plymouth College of 
Art is zich goed bewust van de waarde van 
kunstgericht onderwijs, niet alleen voor het 
individu maar ook voor de samenleving, en 
besliste daarom resoluut actie te ondernemen. 

In mei 2012 kreeg het Plymouth College of 
Art van de overheid de toestemming voor de 
oprichting van de Plymouth School of Creative 
Arts, die in september 2013 de deuren opende. 
Deze creatieve school is bedoeld voor kinderen 
van 4 tot 16 jaar. Het is de enige school in haar 
soort in het land. 

Het grondbeginsel van de school betreft 
het ontwikkelen van creatief denken en 
probleemoplossende vaardigheden bij 
de leerlingen. Dit wordt bereikt door 
een stimulerende en bevorderende 
leerbenadering, waarin de leerling volop 
actief betrokken wordt. Het ontwikkelen van 
deze vaardigheden maakt dat de leerlingen 
openstaan voor andere, meer technische 
vaardigheden, en dat ze hun volle potentieel 
kunnen bereiken. Nu al blijkt dat de vroege 
integratie van die vaardigheden binnen het 
klaslokaal een belangrijke impact heeft. Data 
van de lokale overheid wijzen op volgende 
bevindingen:

“In het tweede jaar is er een goede vooruitgang 
op het vlak van Lezen, Schrijven, Wiskunde 
en Wetenschappen. This is addressing under 
performance based on the previous results. 63% 
van de kinderen doet nu beter dan de Nationale 
Verwachting wat lezen betreft; 49% doet beter dan 
de Nationale Verwachting wat wiskunde betreft..

Volgens de ‘Phonics Assessment’ evaluatie 
behaalde 73% van de kinderen in het eerste jaar 
de drempelwaarde, tegenover 69% op nationaal 
niveau in 2013. 100% van de kinderen die in het 
tweede jaar opnieuw moesten worden getest, 
behaalde het verwachte niveau, tegenover 85% 
op nationaal niveau in 2013. De vooruitgang 
in de basisfase (‘Foundation Stage’) was goed; 
65% van de kinderen verlaat de vroege jaren 
(‘Early Years Foundation Stage’) met een Goed 
Ontwikkelingsniveau tegenover 52% op nationaal 
niveau en 57% in Plymouth in 2013.” 

Plymouth School of Creative Arts report 

Plymouth School of Creative Arts

De impact van 
een vroege 
integratie van 
vaardigheden 
in de klas

van de leerlingen doet 
beter dan de Nationale 
Verwachting op het vlak van 
Lezen

van de leerlingen doet beter dan de 
Nationale Verwachting op het vlak 
van Wiskunde

van de leerlingen die in het tweede jaar 
opnieuw werden getest, behaalde het 
verwachte niveau

van de leerlingen heeft op het 
einde van de vroege jaren een goed 
ontwikkelingsniveau
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De Gazelle Colleges Group bestaat uit 23 
scholen voor hoger en middelbaar onderwijs 
in het Verenigd Koninkrijk. Zij willen het 
voortgezet onderwijs omvormen door nieuwe 
leermethodes te ontwikkelen, die erop 
gericht zijn de studenten commerciële en 
ondernemersgerichte leerkansen te bieden. 
De scholen bevinden zich in het hart van 
hun lokale ondernemings-ecosystemen, en 
halen de grenzen tussen het bedrijfsleven 
en het onderwijs neer door innovatieve 
partnerschappen uit te werken met 

lokale werkgevers en stakeholders uit de 
samenleving, om studenten de vaardigheden, 
de capaciteiten en het zelfvertrouwen bij te 
brengen die ze nodig hebben voor een job, 
hetzij als werknemer hetzij als zelfstandige.
 
Als lid van de Gazelle Colleges Group zet 
het City College Plymouth zich in opdat 
zijn studenten niet alleen de belangrijke 
technische vaardigheden voor de door hen 
gekozen sector leren, maar ook de nodige 
inzetbaarheid en ondernemende capaciteiten 

ontwikkelen om werk te vinden en te 
houden, als werknemer of als zelfstandige. 
Studenten krijgen de kans om deel te 
nemen aan unieke projecten, werkgroepen 
en competities als deel van hun opleiding, 
zodat ze helemaal voorbereid zijn om een 
belangrijke en geslaagde bijdrage te leveren 
in de uitdagende wereld van werk zoals we 
die vandaag kennen.

Casestudy: 
Gazelle Colleges Group
 

Partner: 
Plymouth College of Art, Plymouth, VK
 

Deelnemende partner:  
City College Plymouth 

Regionale Voorbereidende Vergadering, Brugge 2014

Partnerpresentatie, Brugge 2014 Project expo, Brugge 2014
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Steun van de Publieke Sector 

Het is de ervaring van vrijwel alle 
projectpartners in STEPS dat projecten die 
door de openbare sector worden aangeboden 
of gefinancierd, een grotere nadruk leggen op 
het ontwikkelen van zachte vaardigheden, en 
dit in tegenstelling tot het formele onderwijs. 
Dit is doorgaans omdat die projecten werken 
met moeilijker bereikbare, soms uitgesloten 
personen en omdat focussen op zachte 
vaardigheden een beproefde manier is om die 
doelgroepen actief te betrekken. 

Mensen die een negatieve ervaring hebben 
gehad met het formele onderwijssysteem 
kunnen ontmoedigd raken en zodoende hun 
eigen kansen om nieuwe vaardigheden te 
ontwikkelen beperken. Dit kan dan weer 
verhinderen dat ze actief worden op de 
arbeidsmarkt of kan betekenen dat ze het 
tempo van de veranderingen niet kunnen 
volgen eens ze zijn tewerkgesteld, omdat ze er 
niet voor openstaan om nieuwe dingen te leren. 

Hoewel het positief is dat publiek gefinancierde 
programma’s het belang van zachte vaardigheden 
erkennen, blijken sommige van die projecten 
zeer geïsoleerd te werken. Hoewel ze zachte 
vaardigheden gebruiken om het individu actief 
te betrekken en te helpen zich te ontwikkelen, 
is de doorstroming naar formeel onderwijs en 
werk niet altijd vanzelfsprekend. Soms is er 
geen uitgesproken verband tussen de zachte 
vaardigheden die een persoon heeft ontwikkeld 
en de manier waarop die hem vooruit kunnen 
helpen op zijn weg naar hoger onderwijs of werk. 

De STEPS-clusterpartners ervaren dat 
de doeltreffendste programma’s diegene 
zijn waarin het ontwikkelen van zachte 
vaardigheden wordt gekoppeld aan duidelijke, 
meetbare resultaten op het vlak van onderwijs 
en werk. In zulke programma’s staat de leerling 
centraal in het leerproces, maar worden er met 
de leerling ook duidelijke wegen tot vooruitgang 
bepaald. Het leren is verre van ‘soft’ maar is 
erop gericht zachte vaardigheden te gebruiken 
om de leerling in staat te stellen zijn volledige 
potentieel te bereiken.

Veel mensen zijn de wil en het verlangen om 
te leren kwijtgeraakt en sommigen zijn zelfs 
bang om te leren, een gevolg van sterke 
negatieve ervaringen toen ze jonger waren. 
De ‘Have a Go’ sessies (vrij vertaald: ‘Probeer 
het eens’-sessies) in het All Saints Community 
Project in Medway laten zien hoe mensen 
opnieuw betrokken en geëngageerd kunnen 
worden dankzij creatieve, aantrekkelijke en 
vernieuwende leermethodes. Die zijn nodig 
om mensen te lokken. Een gevolg is dat de 
leerervaring haast ongemerkt plaatsvindt. 
Plaatselijke mensen delen er hun 

Casestudie:  
Have a Go Activities 
Partner: Medway Council, Kent, VK 
Project: Succes

handwerkvaardigheden en laten anderen die 
zelf uitproberen in een van de buurtcentra. 
In die ontspannen en vertrouwde 
omgeving verwerven de deelnemers al 
snel een gevoel van eigenwaarde en 
zelfvertrouwen doordat ze vrijwel meteen 
resultaten zien. Dit opent hun geest voor 
nieuwe mogelijkheden, naarmate ze zich 
bewust worden van hun vaardigheden en 
potentieel. In het buurtcentrum komen ze 
vervolgens meer te weten over formelere 
opleidingsmogelijkheden waaraan ze kunnen 
deelnemen, naast andere activiteiten waarin 
aan de zachtere vaardigheden wordt gewerkt. 
Dit is een totaalproces, want het laat de 
personen zelf de controle bewaren over hun 
vooruitgang; de begunstigden zetten de 
volgende stap in hun eigen tempo, wanneer 
zij er klaar voor zijn en wanneer zij het willen.

Enkele reacties van plaatselijke begunstigden 
van Medway die aan “Have a Go” sessies 
in het All Saints Community Project hebben 
deelgenomen:

Ik maak graag een 
praatje – het zorgt ervoor 
dat ik uit mijn huis kom 
en het is goed voor mijn 
humeur – het haalt me 
uit mij neerslachtigheid!”

“Ik geniet enorm 
van de Have a Go 
sessies – zonder onze 
vrijdagochtendgroep zou 
ik niet weten wat gedaan.”

“Zeer leuk en een goede 
gelegenheid om vrienden 
te maken. Als je iets 
goeds hebt gemaakt, heb 
je het gevoel dat je iets 
bereikt hebt.”

Bezoek in het kader van het SUCCES project, 2011
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De Momentum-cursus is een volledig 
interactieve dag waarop leerlingen deelnemen 
aan activiteiten en gesprekken en, onder 
zachte begeleiding, worden geholpen om 
realistische, kleine, haalbare stappen te 
bepalen die hun kijk en vooruitzichten, hun 
vertrouwen en motivatie zullen verbeteren. 
Door begeleidingstechnieken te gebruiken, in 
tegenstelling tot trainingstechnieken, kunnen 
de leraren samen met de leerlingen verkennen 
in welke mate hun onderliggende problemen 
hen ervan weerhouden zich te engageren of 
ontwikkelen en kunnen ze erachter komen hoe 
ze zich kunnen openstellen voor leren. 

De cursus heeft aangetoond dat training op het 
vlak van zachte vaardigheden een verregaande 
impact heeft op de persoonlijke vooruitgang 
wat leren en de overgang naar de arbeidsmarkt 

betreft. Ruim 80% van de deelnemers aan de Momentum-cursus (en vaak behoorden zij tot de 
groep die het verst van werken verwijderd stond) ziet de dingen na afloop anders en voelt zich 
gemotiveerd om persoonlijke veranderingen in hun leven door te voeren. 

Toolkit:  
Momentum-cursus  
Partner: Medway Council, Kent, VK 
Project: Succes
 

Momentum-cursus

Bezoek in het kader van het SUCCES project, 2011

RUIM
van de deelnemers 
aan de Momentum-
cursus
zag de dingen achteraf anders 
en voelde zich gemotiveerd om 
persoonlijke veranderingen in hun 
leven door te voeren.
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Gold Arts Award – Een nieuwe aanpak 
Het is onze ervaring dat heel wat 
financieringsstromen vanuit de gemeenschap 
enkel jonge mensen met basiskwalificaties 
ondersteunen en geen kwalificaties op hogere 
niveaus of gespecialiseerde voorzieningen 
aanbieden. Verder hebben we ervaren dat 
leren in een informele setting vaak alleen 
mogelijk is op een basisniveau en heel 

anders wordt beschouwd dan het bijbrengen 
en verwerven van kwalificaties in formele 
settings.

Het Plymouth College of Art leidde het project 
Gold Arts Award met steun van de Real Ideas 
Organisation (RIO). De bedoeling van het 
project was aan te tonen dat het niet alleen 
de kwalificatie is die telt maar, belangrijker, 

dat het de manier is waarop die kwalificatie 
verworven wordt, die een verschil maakt. 
Het project werkte met twee groepen jonge 
mensen; een groep begaafde jonge mensen 
die al een band hadden met het College, 
en een groep jongeren die vroeger van het 
onderwijs hadden afgehaakt. Het programma 
bood tijdens de zomer een inspirerende 
waaier aan creatieve atelieractiviteiten.

Het programma was ontspannen en toch 
gefocust, en toonde hoe de Gold Arts Award, 
een kwalificatie op hoger niveau, kon worden 
gebruikt om jonge mensen op alle niveaus 
van leren en mogelijkheden te betrekken en 
motiveren. Het programma werd gebruikt 
als een overbrugging tussen informele en 
formele leerprogramma’s, en als overgang 
van basisniveau naar hoger niveau. Het 
programma werd zo ontworpen dat de Gold 
Arts Award erkend werd als een academisch 
initiatief, eerder dan gewoon een hobby of 
een aanvullende activiteit. Alle 22 studenten 
volbrachten het programma met succes, wat 
duidelijk aantoont hoe belangrijk het is om 
settings en manieren van leren te vermengen 
met formele kwalificaties, om jonge mensen 
te helpen en te inspireren om uitstekend te 
presteren doorheen hun hele leertraject.

Casestudie:  
Gold Arts Award 
 
Partner:  
Plymouth College of Art, 
Plymouth, VK 
 
Deelnemende Partner: 
Real Ideas Organisation, VK  

Onderwijsprogrammawerkgroep, Crysalis project

Werkgroep Lokale Partner
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Verantwoordelijkheden  
van de Werkgever 

Werkgevers leveren geregeld commentaar op 
de tekortkomingen van het onderwijssysteem, 
dat er niet in slaagt werkklare studenten af 
te leveren die over alle gewenste harde en 
zachte vaardigheden beschikken. Maar om 
dit probleem aan te pakken, moeten ook de 
werkgevers zelf een belangrijke rol opnemen.

We stelden eerder al dat een nauwere 
werkrelatie tussen onderwijsinstellingen en 
bedrijven gunstig zou zijn voor beide partijen. 
Het rapport Transferability of Skills across 
Economic Sectors: Role and Importance 
for Employment at European Level (2011) 
[Overdraagbaarheid van vaardigheden tussen 
economische sectoren: rol en belang voor 
tewerkstelling op Europees niveau (2011)]  gaat 
nog verder en stelt dat de belangrijkste rol 
in de verwerving, ontwikkeling, erkenning en 
beoordeling van zachte vaardigheden net is 
weggelegd voor de bedrijven. Het rapport trekt 
een aantal interessante conclusies: 

The report reaches some interesting 
conclusions:

 » Er is bij de bedrijven een duidelijke 
vraag naar zachte vaardigheden. Indien 
dus tijdens het wervingsproces betere 
beoordelingsinstrumenten gebruikt zouden 
kunnen worden, zouden de bedrijven niet 
alleen de juiste mensen met de juiste 
vaardigheden kunnen identificeren, maar 
zou het onderwijssysteem ook meer 
geneigd zijn een erkenningssysteem voor 
zachte vaardigheden te ontwikkelen, zodat 
die erkend en geïdentificeerd kunnen 
worden. 

 » De werkvloer biedt de meest vruchtbare 
bodem voor het ontwikkelen van zachte 
vaardigheden, aangezien die vaardigheden 
verworven worden via praktische 
toepassing en leren van gelijken. 

 » Er heerst een discrepantie tussen grote en 
kleine bedrijven wat betreft de hoeveelheid 
en de kwaliteit van de training in zachte 
vaardigheden die op de werkvloer wordt 

aangeboden. Kleine bedrijven beschikken 
meestal niet over de capaciteit of de financiële 
middelen om dergelijke training te laten 
plaatsvinden en vinden vaak dat zulke trainingen 
er enkel zouden toe leiden dat hun medewerkers 
uiteindelijk doorgroeien naar een andere job. 
(RPIC-ViP, 2011) 

Die conclusies zijn belangrijk voor de STEPS-
partners, van wie het werk heeft aangetoond 
dat zachte vaardigheden inherent praktisch 
en gericht op de echte wereld zijn. Zachte 
vaardigheden en andere zachtere vormen van 
intelligentie leert men via persoonlijke ervaring, 
blootstelling, praktijkfeedback en reflectie. De 
werkvloer is dan ook een ideale omgeving om 
deze vaardigheden tot bloei te laten komen. 
(Onderzoeksrapport – CIPD “Using the head 
and heart at work” – A business case for soft 
skills) [Hoofd en Hart gebruiken op het werk, 
zakelijke argumenten voor zachte vaardigheden] 

Diverse projecten in het STEPS-partnerschap 
focussen op de rol van de werkgever en de manier 
waarop de ontwikkeling van zachte vaardigheden 
kan verdergaan in de werkomgeving.

Werkgeversfeedback, Brugge 2014 
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Tool Kit:  
Talent Toolbox 
Partner: Mentor, Kortrijk, België 
Project: SUCCES 

Talentontwikkeling in een doos!
In 2010 ontwikkelde een lerend netwerk van 
10 sociaaleconomische initiatieven in en rond 
de stad Kortrijk, onder leiding van Mentor, 
een methodologie voor opvolgingsgesprekken 
met hun medewerkers uit de kansengroepen. 
Het lerend netwerk werd opgericht dankzij 
een project van het Europees Sociaal Fonds 

(ESF). De methodologie voor talentontwikkeling 
was gebaseerd op een grondiger en 
holistischer onderzoeksmethode. Die 
methode, de zogeheten Appreciative Inquiry 
of Waarderende Benadering, pleit ervoor 
“samen te onderzoeken wat goed loopt om de 
toekomstige mogelijkheden en capaciteiten 
te zien. Vervolgens schetst men samen de 
gewenste toekomstige toestand. Die is zeer 
aantrekkelijk en fascinerend en vergt dus geen 
verdere aansporingen, dwang of overtuiging om 
de geplande verandering te realiseren.” (Bron: 
Bushe, G.R. (2013) The Appreciative Inquiry 
Model. In Kessler, E. (uitg.) The Encyclopedia 
of Management Theory. Sage Publications.)

Het lerend netwerk ontwikkelde een 
gebruikersvriendelijke talentendoos of 
‘toolbox’ voor werkgevers of leidinggevenden 
op de werkvloer, gebaseerd op deze 
methodologie voor talentontwikkeling. Met 

die doos worden opvolgingsgesprekken 
met medewerkers uit de kansengroepen 
gestructureerd en op maat gebracht om 
te focussen op talenten in plaats van 
‘problemen’ of ‘gebreken’. De doos bevat 
een gebruikershandleiding, 26 talentkaarten 
en een opvolgingsformulier. De inhoud werd 
uitgewerkt en getest in 10 verschillende 
sociale ondernemingen en kan worden 
aangepast aan andere bedrijven. Sinds 2010 
werd de talentendoos al door 175 bedrijven 
en organisaties besteld, voor gebruik in hun 
gesprekken rond talentontwikkeling met 
werknemers. Bedrijven die investeren in het 
gebruik van een talentendoos, investeren 
in een duurzame tewerkstelling van hun 
werknemers, dankzij een betere en meer 
gefocuste opvolging.  

Trousse à outils Talent

Sinds 2010,  
werd de 
Talentendoos
al door

bedrijven en 
organisaties 
besteld
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Het belangrijkste verschil tussen training 
in zachte vaardigheden en training in 
conventionele vaardigheden is dat de persoon 
(en datgene wat hem maakt tot wie hij is) 
centraal staat. Veeleer dan kennis of een set 
vaardigheden bij te brengen, tracht de trainer 
de mentaliteit en de visie van de leerling te 
vormen, met diens toestemming.

Zachte vaardigheden vormen doorgaans 
de voorbode van conventionele 
vaardighedentraining, aangezien ze het 
latente leervermogen bij de persoon in 
kwestie kunnen vrijmaken. Als iemand 
bijvoorbeeld een herwonnen geloof in het 
eigen potentieel heeft, zal hij ongetwijfeld 
een grote mate van vooruitgang bereiken, 
gewoon omdat hij enthousiast is en een open 
geest heeft. 

Conclusies Hoofdstuk 2

Uit dit hoofdstuk kunnen een aantal 
belangrijke conclusies worden getrokken:

 » Er zijn steeds meer duidelijke 
aanwijzingen dat er in heel Europa een 
vaardighedenkloof bestaat.

 » Heel wat partijen kunnen een verandering 
teweeg brengen maar in de meeste 
gevallen werken ze naast elkaar in 
plaats van samen.

 » IEr is reden om te stellen dat het 
onderwijssysteem er niet in slaagt 
jonge mensen uit te rusten met de zachte 
vaardigheden die ze nodig hebben om op de 
arbeidsmarkt te komen en er vooruit te komen.

 » De eerste jaren van het 
onderwijstraject zijn van cruciaal 
belang en zachte vaardigheden moeten 
zo vroeg mogelijk geïntegreerd worden, 
maar dat is op dit moment niet het geval.

 » Het gebrek aan samenwerking tussen 
het onderwijs en de bedrijfswereld is een 
cruciaal probleem.

 » Er wordt momenteel gesproken 
over de mogelijke waarde van een 
erkenningssysteem voor zachte 
vaardigheden, zodat die vaardigheden 
formeel erkend zouden kunnen worden 
door zowel lesgevers als werkgevers.

 » Vaak is het zo dat projecten die 
door de openbare sector worden 
aangeboden een grotere nadruk 
leggen op de ontwikkeling van zachte 
vaardigheden.

 » Projecten die door de openbare sector 
worden aangeboden kunnen daadwerkelijk 
moeilijk bereikbare groepen betrekken, 
maar de wegen naar formele training 
en tewerkstelling moeten explicieter 
en beter verbonden zijn.  

 » De meest doeltreffende programma’s om 
mensen te betrekken en te trainen, zijn 
die programma’s waarin sprake is van 
een doelbewuste link tussen zachte 
vaardigheden en onderwijs of werk.  

 » Het proces en het leren moeten niet 
‘zacht’ zijn, maar veeleer daarop gericht 
dat ze het individu in staat stellen zijn 
volledige potentieel te bereiken door het 
toepassen van zachte vaardigheden. 

 » De rol van de werkgever is van cruciaal 
belang en dit moet erkend worden door de 
bedrijfswereld in zijn geheel.

 » De werkvloer biedt een vruchtbare 
bodem voor het ontwikkelen van zachte 
vaardigheden, door de praktische 
toepassingen die er mogelijk zijn.

 » Vooral kleine ondernemingen 
kunnen het moeilijk hebben om de 
financiële middelen en de capaciteit te 
vinden om de juiste training/opleiding en 
systemen te implementeren onder zachte 
vaardigheden bij hun werknemers in kaart 
te brengen en te ontwikkelen.

 » Het delen van beoordelings- en 
ontwikkelingsinstrumenten tussen 
de verschillende belangrijke partijen 
(onderwijsinstellingen, werkgevers en 
aanbieders van opleiding en training in 
de publieke sector) zou een aanzienlijke 
waarde hebben.

Projet Crysalis
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Hoofdstuk 3  

Beginnen en doorgaan

In deze publicatie worden veel 
verbanden gelegd tussen zachte 
vaardigheden en inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt. 
Die verbanden suggereren sterk dat de termen zachte vaardigheden 
en inzetbaarheid, hoewel niet onderling verwisselbaar, toch 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De feiten lijken erop 
te wijzen dat er een correlatie bestaat tussen iemands zachte 
vaardigheden en diens inzetbaarheid. 

Bovenstaand diagram laat zien hoe de inzetbaarheid van een individu 
rechtstreeks wordt beïnvloed door persoonlijke kenmerken en 
kenmerken van de arbeidsmarkt. Maar de enige factoren waarover het 
individu zelf controle heeft vinden we terug onder ‘sociale kenmerken, 
menselijke kapitaal’ (‘social characteristics, human capital’). Belangrijk 
is dat die ook onderwijs, vaardigheden en ervaring omvatten. 
De belangrijkste vragen zijn dus: hoe worden die eigenschappen 
ontwikkeld en wie kan ze beïnvloeden?

Bron: Kuchai, 2007, aangepast door de auteurs

Demografische kenmerken:
geslacht
leeftijd
nationaliteit
gezin en familie
psychologische kenmerken

Persoonlijke 
kenmerken

Inzetbaarheid
Kenmerken van 
de arbeidsmarkt

Sociale kenmerken, menselijk kapitaal
onderwijs
beroep
ervaring
vaardigheden
ambitie, motivatie
capital social

Bron: Kuchai, 2007, aangepast door de auteurs

Kenmerken van de werkgever:
technologisch niveau
niveau van de lonen
werkorganisatie
werkomstandigheden

Macro-economische en 
macromaatschappelijke kenmerken:

economische structuur
economische cyclus
cultuur en traditie
rechtssysteem
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Het belang van 
overgangspunten

Het rapport “Education to employment: Getting 
Europe’s youth into work” [Van onderwijs naar 
tewerkstelling: hoe krijgen we de Europese 
jeugd aan het werk] van McKinsey and Company 
onderstreept het belang van overgangspunten 
voor jonge mensen op hun weg van onderwijs 
naar tewerkstelling. Het rapport onderscheidt 
drie cruciale punten die van invloed zijn op 
de bekwaamheid van het individu om de 
arbeidsmarkt te betreden: 1) zich inschrijven 
voor voortgezet onderwijs (na middelbaar); 2) de 
juiste vaardigheden opbouwen; 3) gepast werk 
vinden (zie diagram).

Comment [L1]: Above (important for lay-out) Niet 
verrassend blijkt dat de opleiding die je kiest en 
de vaardighedentraining die je krijgt cruciaal zijn 
voor jouw vermogen en bekwaamheid om werk 
te vinden en te houden; maar nog belangrijker, 
werk dat je veel werkvoldoening geeft.

Het gaat om meer dan alleen het ontwikkelen van 
zachte vaardigheden op zich. Het gaat hier om het 
doelbewust ontwikkelen van zachte vaardigheden 
die de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verbeteren 
en een persoon in staat stellen de belangrijke 
overgangspunten in het leven met vertrouwen door 
te maken. Het is daarom raadzaam, volgens de 
collectieve ervaring van de STEPS-clusterpartners, 
dat ervaringen uit het echte leven zoveel mogelijk 
worden gebruikt in elke fase op iemands weg van 
onderwijs naar tewerkstelling.

Het doel van deze activiteit is het identificeren 
en overwinnen van de hindernissen die het 
vinden en houden van duurzame tewerkstelling 
in de weg staan, en dus het vergroten van de 
inzetbaarheid van het individu. Dit gebeurt via:

 » Het bevorderen van een win-winrelatie tussen 
de werkgever en de werkzoekende 

 » Het verzekeren van een 
“vaardighedenevenwicht” tussen het aanbod 
(de vaardigheden waar een werkgever naar op 
zoek is) en de vraag (de vaardigheden waarover 
de werkzoekende beschikt) De verwachte 
impact en effecten van dit instrument op de 
eindgebruiker of begunstigde zijn:

 » een grotere bekwaamheid om uiting te geven 
aan de eigen motivaties 

 » een beter begrip van het leven en de realiteit 
en vereisten van de arbeidswereld 

 » een betere integratie in een team en begrijpen 
wat het betekent een “team player” te zijn

 » toegenomen zelfvertrouwen en bewustzijn van 
de eigen sterktes en capaciteiten 

Het programma is als volgt gestructureerd:
Activiteiten worden zowel in groep als individueel 
gehouden. De toewijzing van de stage gebeurt 
door medewerkers van het Maison de l’Initiative. 
De werkzoekende wordt aangeraden zich gratis in 
te schrijven voor de diensten van het Maison de 
l’Initiative, zodat hij ook kan genieten van andere 
aanbiedingen en kansen tot werkgelegenheid.

1) Groepsfase
 » Een actieve reflectiefase: om iemands 

sterktes en gebieden voor verbetering te 
ontdekken en in de verf te zetten

 » Een fase van voorbereiding op 
tewerkstelling

2) Individuele fase 
 » Individuele gesprekken 

3) Evaluatiefase
 » Voorbereiding en advies met het oog op 

het sollicitatiegesprek

Casestudie
Partner: OCMW, Kortrijk, België
Project: Succes

De integratie van zachte vaardigheden 
in werkervaringsprogramma’s is een 
expliciete keuze en een uitstekende kans.
OCMW Kortrijk werkt dagelijks aan de 
duurzame activering en (re-)integratie van 
zijn klanten in de samenleving. Meestal staan 
de klanten nog ver van de arbeidsmarkt 
af. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat 
de vaardigheden die worden aangeleerd 
ook daadwerkelijk worden verworven en 
stap voor stap kunnen worden opgenomen 
in de loopbaanrugzak van de klant. 

Zachte vaardigheden worden daarom op 
een natuurlijke manier geïntegreerd via 
begeleiding, zowel individueel als in groep, 
of tijdens stages. Volgens het OCMW is 
training in zachte vaardigheden het meest 
doeltreffend wanneer dit plaatsvindt tijdens 
het stageprogramma. Mensen worden 
aangemoedigd om een deel van de tijd van 
hun werkervaring aan training te besteden. 
Verder worden mensen ondersteund doordat 
er hen methodes worden aangeleerd om 
te ‘leren leren’ of om een goed evenwicht 
te bewaren tussen werk en gezin. Voor 
sommigen is het de eerste keer dat ze op een 
positieve manier worden benaderd. Hiervoor 
is het belangrijk eerst het vertrouwen van de 
deelnemer te winnen. Zachte vaardigheden 
sluiten immers nauw aan bij het leven van 
de persoon. De aanpak en wat erwordt 
aangeleerd, inclusief zachte vaardigheden, 
kunnen niet voor iedereen gelijk zijn. Elke 
deelnemer heeft zijn eigen achtergrond, 
zijn eigen verhaal en zijn eigen behoeften. 
Wat de mensen wel gemeen hebben, is dat 
deze aanpak de jongste jaren bij elk van hen 
duidelijk een meerwaarde heeft geboden. 
Niet alleen op professioneel, maar ook op 
persoonlijk vlak.

Zachte vaardigheden zijn inherent 
praktijkgericht. Dus, hoe meer de training op 
de reële praktijk gericht kan zijn, hoe vlotter 
die vaardigheden zich zullen ontwikkelen 
en hoe nauwer ze zullen aansluiten bij de 
noden van de arbeidsmarkt. Het Kaplan-
rapport “Graduate Recruitment, Learning 
and Development White Paper” beveelt 
het 70-20-10 model aan, met training- en 
ontwikkelingsprogramma’s als volgt verdeeld: 
10% formele/op lessen gebaseerde training, 
20% mentorschap en 70% ervaring op 
de werkvloer. Dit model suggereert dat 
competenties het best worden ontwikkeld 
wanneer training overvloeit in praktische 
ervaringen, wat impliceert dat training 
beroepsgericht moet zijn, met 10% kennis en 
90% vaardigheden en attitude (2014). 

Toolkit “Etre et Savoir Etre” - “Soft 
Skills in Action” 
 
Partner: Maison de l’linitiative, 
Grande Synthe, Frankrijk  
 
Projet: SUCCES   

McKinsey & Company, 2014

      Werken 
vinden

kan een jonge 
werkzoekende 

vacatures vinden?

Inschrijven
worden er  
 voldoende  jongeren 
  opgeleid voor de 
        arbeidsmarkt?

Vaardigheden 
opbouwen

brengt opleiding de 
jongeren de juiste 
vaardigheden bij?
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Het opnemen van 
ondernemingszin 

Het lijdt geen twijfel dat het onderwijssysteem 
een verantwoordelijkheid heeft om ervoor 
te zorgen dat studenten werkklaar zijn en 
afstuderen met een waaier aan harde en zachte 
vaardigheden die ze nodig zullen hebben op de 
werkvloer. Zowel studenten als werkgevers lijken 
op dit moment enigszins ontevreden over de 
mate waarin men bij het afstuderen voorbereid 
is op de realiteit van de arbeidsmarkt. Een 
uitgebreid rapport van McKinsey and Company 
toonde aan dat slechts 20% van de jongeren 
tevreden was over de ondersteuning en het 
advies die ze hadden gekregen; en zelfs 
dan kwam dit resultaat veeleer voort uit de 
vastberadenheid van het individu dan uit de 
kwaliteit van de beschikbare ondersteuning.

De STEPS-clusterpartners erkennen dat de 
meest succesvolle kaders voor het bijbrengen 
van de nodige vaardigheden, of het nu gaat om 
formeel dan wel informeel leren, die kaders zijn 
waarin niet alleen zachte vaardigheden maar 
ook ondernemingszin worden opgenomen. 
Wanneer kwalificaties en projecten rechtstreeks 
gekoppeld worden aan het bedrijfsleven, ligt de 
tevredenheid hoger, zijn de resultaten duurzamer 
en kunnen studenten hun vaardigheden 
toepassen in de echte wereld.

Het opnemen van ondernemingszin in de 
ontwikkeling van zachte vaardigheden zorgt 
voor een naadloze overgang van onderwijs 
naar tewerkstelling, en stelt een individu in 
staat zichzelf met gemak door het leven en 
door werkovergangen te loodsen.

Toolkit:  
Company to Learn 
Partenaire: Scalda, Middelburg, 
Nederland 
Projet: iLAEBOR 

In augustus 2011 begon Scalda in Middelburg 
met het onderwijsconcept dat we vandaag 
kennen als Company to Learn (onderwijs 
leerbedrijf).

In Company to Learn (C2L) worden teams 
gevormd door eerstejaarsstudenten uit 
verschillende cursussen, geleid door een 
tweede- of derdejaarsstudent en gecoacht 
door een leerkracht. Per periode van acht 
weken moet elk team een reële opdracht 
uitwerken, afkomstig van een derde partij. 
De opdrachten zijn sterk uiteenlopend en 
kunnen gaan van het organiseren van een 
liefdadigheidsevenement tot het maken van 
een publicatie over de financiële situatie 
van studenten. Wat ze evenwel gemeen 
hebben, is dat ze echt zijn en uitgevoerd 
moeten worden. Elke week besteden de 
eerstejaarsstudenten drie uur van hun 
uurrooster aan C2L. De studenten die de 
teams leiden als een ‘directeur’ worden 
tijdens een ander uur bijgeschoold in 
managementtechnieken. De C2L-activiteiten 
zijn niet ‘kennisgedreven’. In wezen gaat 

C2L helemaal over het ontwikkelen van 
zachte vaardigheden. Om die reden past het 
binnen het onderwijsprogramma van diverse 
richtingen.

De studenten moeten onder meer: 

1. sollicitatiebrieven schrijven en 
sollicitatiegesprekken afleggen om in een 
team te raken

2. samenwerken in een team
3. creatief zijn
4. zichzelf en hun medestudenten evalueren
5. presentaties voorbereiden en geven
6. nauwkeurig zijn
7. problemen oplossen

Sinds het begin van C2L hebben al bijna 400 
studenten aan dit concept deelgenomen. 
Een evaluatie van de resultaten laat zien 
dat de meeste studenten zich in deze 
onderwijsstructuur gestimuleerd voelen om te 
presteren. De studenten stellen vrijwel zonder 
uitzondering dat hun algemene competenties 
(zachte vaardigheden) dankzij C2L verbeterd 
zijn. Omdat ook het personeel bij Scalda dit zo 
ervaart, zal het C2L-concept in de uurroosters 
behouden blijven en werken de leerkrachten 
voortdurend verder aan het verbeteren van 
het model. In augustus 2014, drie jaar nadat 
de eerste studenten met het programma van 
start gingen, zal Scalda C2L ook aanbieden 
aan haar studenten in Terneuzen.

Deelnemers aan het SUCCES project
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Het wordt de jongste tijd steeds belangrijker 
om ervoor te zorgen dat afgestudeerden ook 
over zakelijke vaardigheden beschikken en 
niet alleen over specifieke vaardigheden in 
verband met hun vak. Het Plymouth College 
of Art antwoordt hierop met een innovatief 
programma.

De studenten van deze kunstschool worden 
meesters in hun discipline. Steeds vaker is dit 
echter niet meer voldoende om aan werk te 
geraken in de dynamische en competitieve 
markt van vandaag.

Daarom introduceerden wij het programma 
van de 3 E’s: Enterprise, Entrepreneurship en 
Employability (zakenleven, ondernemerschap 
en inzetbaarheid). Doel van het programma is 
elke student een stevig begrip bij te brengen 
van de vaardigheden die men nodig heeft 
om aan het werk te gaan en, in sommige 
gevallen, een eigen zaak te beginnen. Die 
vaardigheden zijn van toepassing op al onze 
studenten, ongeacht hun artistieke discipline, 
en worden vanaf het eerste jaar opgenomen 
in hun onderwijsprogramma.

Via een waaier aan creatieve instrumenten 
en methodes verwerven de studenten 
in het 3 E’s-programma inzicht in de 
vereiste vaardigheden en leren ze die 
te implementeren naast hun technische 
vaardigheden.

Die totale leeraanpak hecht even veel belang 
aan harde als aan zachte vaardigheden en laat 
de student zien hoe het ontwikkelen van die 
vaardigheden hem vooruithelpt op weg naar 
werk. Als onderdeel van het onderwijspakket 
worden de 3 E’s helemaal opgenomen in het 
leerproces.  

De nood aan samenwerking 

Het probleem ligt, zoals reeds besproken, 
niet op één enkel gebied. Daarom moet men 
de verantwoordelijkheid gemeenschappelijk 
opnemen, wil men tot een gezamenlijke 
oplossing komen.

Toolkit: 3E’s 
Partner:  
Plymouth College  
of Art, Plymouth, VK

Bijgevolg zijn niet alleen veranderingen in 
het onderwijssysteem hard nodig, maar ook 
verbeteringen op de werkvloer zelf.

Er is nood aan meer samenwerking tussen 
werkgevers en onderwijsaanbieders om ervoor 
te zorgen dat het aanbod overeenstemt met de 
vraag. Belangrijk is dat dergelijke samenwerking 
ook het erkennen en ontwikkelen van zachte 
vaardigheden mogelijk zal maken, iets wat 
zal doorgaan op de werkvloer. Het Kaplan-
rapport “Graduate Recruitment, Learning and 
Development White Paper” concludeert dat de 
vroege carrière van een afgestudeerde twee 
belangrijke fasen bevat: en eerste fase bij de 
aanwerving, een tweede twee jaar later. De fase 
van de aanwerving is, aldus het rapport, de fase 
waarin zachte vaardigheden het belangrijkste 
zijn. Dit ondersteunt het idee van “aanwerven 
met het oog op de houding, trainen met het 
oog op de vaardigheden”. Maar het rapport 
toonde ook aan dat de werkgever na twee 
jaar tewerkstelling meer belang hechtte aan 
technische dan aan zachte vaardigheden.

Het onderzoek en de ervaringen van de STEPS-
clusterpartners spreken dit veeleer tegen; 
andere feiten wijzen duidelijk op het belang 
van de ontwikkeling en toepassing van zachte 
vaardigheden in alle stadia van een carrière. 
Het artikel “Why soft skills matter, Making sure 
your hard skills shine” stelt zelfs: “Je technische 
vaardigheden kunnen er misschien voor zorgen 
dat je ergens binnengeraakt, maar het zijn je 
menselijke vaardigheden die de meeste van de 
volgende deuren voor je zullen openen”. Dit legt 
een duidelijk link tussen zachte vaardigheden en 
een carrière, veeleer dan gewoon een job (Mind 
Tools, 2011).

De noodzaak om zachte vaardigheden te 
ontwikkelen eindigt niet op een zekere 

leeftijd of in een vooraf bepaalde fase van 
het leven of de carrière. Het is daarom 
belangrijk dat werkgevers blijven investeren 
in een ontwikkeling van zachte vaardigheden 
die verdergaat na het onderwijs. Dit helpt 
werknemers te groeien en opent hun geest 
voor het verwerven van nieuwe vaardigheden, 
zowel harde als zachte. Dit is niet voor alle 
ondernemingen zo eenvoudig, wegens beperkte 
middelen en financiën. Het rapport van 
McKinsey and Company toonde aan dat vooral 
kleine ondernemingen het moeilijk hebben om 
de juiste investeringen te kunnen doen voor het 
ontwikkelen en trainen van zachte vaardigheden 
(zie de diagrammen hierna). Aangezien de 
Europese economie wordt geschraagd door 
kleine, zelfs micro-ondernemingen, vormt dit 
een bekommernis en wijst het op een duidelijke 
noodzaak om de ontwikkeling van zachte 
vaardigheden naar waarde te schatten en te 
integreren op de werkvloer.

Voor sommige bedrijven biedt het model van 
leercontracten een haalbare oplossing. Dit 
model geeft ondernemingen van elk formaat 
de kans om parallel aan het onderwijssysteem 
te werken en jonge mensen op te leiden en 
te trainen in praktische vaardigheden en hen 
zodoende werkklaar en inzetbaar te maken. 
Kennisuitwisseling vindt op een natuurlijke 
manier plaats tussen de onderwijsaanbieder 
en het bedrijf, zodat ook kleine ondernemingen 
toegang krijgen tot opleidingsinstrumenten 
en beste-praktijkmodellen waartoe ze anders 
misschien geen toegang zouden hebben.
De blijvende investering in het ontwikkelen 
van zachte vaardigheden komt niet alleen het 
individu ten goede, maar biedt ook een blijvend 
en meetbaar voordeel voor het bedrijf. Dit wordt 
nader besproken in hoofdstuk 4.

McKinsey & Company, 2014
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Slechts 45% van de werkgevers pakt de vaardighedenkloof 
op een omvattende manier aan  
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“Ik vind het personeel 
met de vaardigheden die 
ik wil, en ik ben bereid te 
blijven investeren en 
samenwerken met 
anderen om ervoor te 
zorgen dat dit niet 
verandert.”

“Ik overwin de 
vaardighedenkloof door 
veel te investeren in de 
opleiding van nieuwe 
medewerkers en ik werk 
nauw samen met 
aanbieders en andere 
bedrijven.”

“Ik investeer om de 
vaardighedenkloof aan 
te pakken, maar ik doe 
dit op eigen houtje.”

Ondervraagde werkgevers per segment, % (n = 2.172) *:1 

*Gegevens uit zeven EU landen: Italië niet opgenomen in de analyses.
 

  Kleinere bedrijven zijn oververtegenwoordigd in het ‘niet-geëngageerde’ segment
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Aandeel van de bedrijven met 1-9 werknemers in elk werkgeverssegment %   

Bron: McKinsey survey Aug.-Sept 2012, 2013

 

 Exhibit 7

“Ik weet dat het 
gebrek aan vaardigheden 
nadelig kan zijn 
voor mijn bedrijf, 
maar dat is voor mij 
niet belangrijk
 genoeg om nu 
actie te ondernemen.”
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Jennifer is een 19-jarig leermeisje. Ze wilde 
zeer graag nieuwe zakelijke administratieve 
vaardigheden leren. Daarnaast vonden 
we het echter belangrijk zeker te zijn 
dat Jennifer ook begreep in welke mate 
‘zachte vaardigheden’ nodig zijn, zoals een 
sterk arbeidsethos, een goed tijdsbeheer, 
juist gedrag en passende kledij, een 
positieve/flexibele ingesteldheid en vooral, 
vertrouwen in haar eigen kunnen. Dit 
vergde de steun van haar supervisor die 
bij passende gelegenheden het belang van 
die vaardigheden benadrukt, bijvoorbeeld 
tijdens de introductie en tijdens persoonlijke 
gesprekken. Jennifer is nu bijna aan het 
einde van haar leercontract en beseft zeer 
goed hoe ze haar zachte vaardigheden 
kan laten blijken in sollicitatiebrieven en- 
gesprekken.

Casestudie: Leercontracten 
Partner: Medway Council,  
Kent, VK
Deelnemer: Jennifer

Casestudie:  
Kleine Werkgever 
Partner: Medway Council,  
Kent, VK
Deelnemer: Medway Voluntary 
Action 

Wij zijn een kleine werkgever in Medway en 
willen mensen, vooral jonge mensen, zo goed 
mogelijk ondersteunen om werk te vinden. 
Om die reden hebben wij leerjongens en 
-meisjes aangenomen om hen een echte 
werkervaring te bieden terwijl ze hun NVQ 
(National Vocational Qualification, nationale 
beroepskwalificatie) behalen. Het is prachtig 
om te zien hoe zij zich ontwikkelen. Tegelijk is 
het een leercurve voor elk van ons om ervoor 
te zorgen dat zachte vaardigheden uitdrukkelijk 
als verwachtingen naar onze leerlingen worden 
gecommuniceerd. Voorbeelden hiervan zijn: 
op tijd op het werk komen, en teamspeler zijn 
en op een passende manier communiceren. 
Dergelijke zachte vaardigheden vormen de 
basis voor doeltreffendheid op de werkvloer. 
Na hun traject bij ons vinden de meeste 
jongeren werk.

Crysalis programma voor professionelen, Plymouth

Presentatie van de partners, Brugge 2014

Crysalis Competentietoer, Plymouth

enquête McKinsey août-septembre 2012, 2013

 
Kleinere bedrijven zijn oververtegenwoordigd in het ‘niet-geëngageerde’ 
segment

Aandeel van de bedrijven met 1-9 werknemers in elk werkgeverssegment
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De autonomen

De niet geëngageerden
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Toolkit: Ontdek Talent 
Partner: Mentor, Kortrijk, België 
Projet: SUCCES

Twee vliegen in één klap: 
talenten ontdekken door te 
observeren op de werkvloer.

De handleiding ‘Ontdek Talent’ 
is een evaluatiemethode voor 
beroepsoriëntatie van de vzw Mentor, een 
gebruikersvriendelijke methode om talenten 
bij laagopgeleide mensen te ontdekken. 
Iedereen heeft talenten, maar die zijn niet 
altijd zichtbaar. Soms is de persoon zich 
niet bewust van zijn talenten, soms zien ook 
de mensen in de directe omgeving van de 
persoon ze niet. Op deze manier worden de 
talenten van de persoon niet (h)erkend en/
of benut. Het is dus belangrijk om talenten 
te ontdekken, zowel voor de persoon als 
voor de samenleving. Dit is niet altijd 
gemakkelijk. Vooral niet voor mensen die 
in hun leven en in vroegere werkervaringen 
al heel wat afwijzingen en teleurstellingen 
hebben meegemaakt.

Als werkgever of naaste collega zie je de 
mensen vaak bezig tijdens activiteiten. Je 
kunt hen aanmoedigen om hun talenten te 
ontdekken door hen te ondersteunen en 
hen te observeren tijdens eenvoudige taken 
op het werk.

Observeren is niet hetzelfde als waarnemen.

Waarnemen is een verzamelnaam voor zien, 
horen, voelen, ruiken en proeven. Met elk 
van onze vijf zintuigen nemen we waar wat 
er rondom ons in de wereld gebeurt. We 
doen dit voortdurend, zonder erbij stil te 
staan en zonder er moeite voor te doen.
Observeren is een manier om informatie te 
verzamelen. Observeren is een bijzondere 
vorm van waarnemen die aan drie 
voorwaarden voldoet:

1) Doelgericht
Tijdens het observeren is onze aandacht 
gericht op een beperkt deel van onze 
omgeving. We richten ons op die gegevens 

die ons een antwoord kunnen geven op een 
vraag die wij onszelf gesteld hebben. Hierdoor 
gaan we aan sommige zaken meer aandacht 
besteden en gaan we andere over het hoofd 
zien.

2) Systematisch
We stellen ons niet tevreden met wat 
we toevallig waarnemen in één bepaalde 
situatie. We proberen informatie te krijgen op 
verschillende momenten en in verschillende 
situaties. Op die manier proberen we 
toevalligheden zoveel mogelijk uit te 
schakelen.

3) Objectief
Onze observatie moet zo dicht mogelijk 
aansluiten bij de werkelijkheid en zo weinig 
mogelijk elementen bevatten die door de 
observator zelf worden toegevoegd. Dikwijls 
voegen we spontaan allerlei elementen toe 
die in feite niet waarneembaar waren in de 
werkelijkheid. Bovendien zien we niet allemaal 
hetzelfde, ook al zijn de prikkels die ons 
vanuit de omgeving bereiken wel identiek. 
Het interpreteren van hetgeen geobserveerd 
werd, gebeurt niet tijdens de activiteit zelf, 
maar op een later ogenblik. Het is echter 
een menselijke eigenschap om gedrag van 
anderen vrijwel meteen te willen beoordelen. 
Dit moet echter zoveel mogelijk worden 
tegengegaan.

Observeren is dus niet zo eenvoudig als 
het lijkt. Er zijn een aantal valkuilen. Om 
die valkuilen te vermijden heeft Mentor een 
lezersvriendelijke handleiding uitgewerkt, 
die observatoren helpt om talenten in de 
persoon die ze observeren te ontdekken 
en die een aantal handige tips geeft om de 
resultaten samen met de geobserveerde 
persoon te bespreken. De handleiding is 
bedoeld voor begeleiders van buurtgerichte 
activiteiten, maar kan ook worden gebruikt 
door werkgevers of naaste collega’s die de 
werknemer begeleiden.

Conclusies Hoofdstuk 3

Uit dit hoofdstuk kunnen een aantal 
belangrijke conclusies worden getrokken:

 »  Voor een maximale waarde en 
impact moeten de begrippen zachte 
vaardigheden en inzetbaarheid 
onderling verbonden zijn.

 » In het leven van een mens zijn er 
tal van belangrijke overgangspunten 
waarbij zachte vaardigheden zeer 
belangrijk zijn, zeker de overgang van 

onderwijs naar tewerkstelling.

 » De manier waarop het individu deze 
en andere overgangen doormaakt, zal 
verbeteren indien zachte vaardigheden 
van meet af aan worden ontwikkeld met 
een doelbewuste link naar inzetbaarheid.

 » Zachte vaardigheden zijn inherent 
praktijkgericht en komen daarom beter 
tot ontwikkeling wanneer ze worden 
toegepast op reële, praktijkgerichte 
ervaringen.

 » Veel studenten en werkgevers zijn 
ontevreden over het feit dat men bij het 
afstuderen te weinig voorbereid is op de 
realiteit van de arbeidsmarkt.

 » De meest succesvolle kaders voor 
het bijbrengen van de nodige 
vaardigheden zijn die kaders waarin 
ook ondernemingszin wordt opgenomen 
in de waaier portfolio aan zachte 
vaardigheden, met het oog op een 
naadloze overgang van onderwijs naar 
tewerkstelling.

 » De verantwoordelijkheid ligt niet 
bij één enkele partij en voor echte, 
voelbare verandering is er nood aan 
samenwerking tussen het beleid, het 
onderwijs en de werkgevers.

 » Investeren in zachte vaardigheden is 
nodig tijdens het hele leven van een 
persoon en niet alleen op specifieke 
leeftijden of overgangspunten.

 » Het model van leercontracten blijkt een 
doeltreffende manier om samenwerking 
tussen onderwijs en werkgevers te 
stimuleren en om harde en zachte 
vaardigheden op een natuurlijke manier 
aan elkaar te koppelen.
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Réunion locale de Pro Work, 2014 

Hoofdstuk 4

Het Resultaat van de 
Investering 

Het CIPD-rapport Using the head and heart 
at work, A business case for soft skills, 2010 
[Hoofd en Hart gebruiken op het werk, zakelijke 
argumenten voor zachte vaardigheden, 2010] 
benadrukt dat “…zachte vaardigheden cruciaal 
zijn voor het bedrijfsleven en het persoonlijke 
leven… Ze helpen ons als mensen met elkaar in 
verbinding te komen, relaties te onderhouden, 
anderen te begrijpen en te beïnvloeden en 
de controle over onszelf te behouden.” Deze 
vaardigheden zijn cruciaal voor alle aspecten 
van het leven. Indien goed gebruikt, kunnen 
ze ook belangrijke voordelen opleveren in het 
bedrijfsleven.

Zakelijke argumenten voor 
zachte vaardigheden 

Zachte vaardigheden focussen op die 
elementen van training en opleiding die 
veranderingen vergen in het gedrag en in 
het denken. Sommige organisaties erkennen 
vandaag dat de training van hun werknemers 
op het vlak van zachte vaardigheden een 
belangrijke rol speelt bij het in stand houden 
van klantenrelaties en het uitbouwen van 
succesvolle zaken. Het helpt niet alleen de 
dienstverlening aan klanten te verbeteren, 
maar wijst ook op het belang dat een 
onderneming heeft bij de professionele groei 

van haar werknemers, wat op zijn beurt leidt 
tot een hogere werknemersinvestering.

Heel wat organisaties en ondernemingen, 
zowel met als zonder winstoogmerk, die bij de 
projecten van de STEPS-partners betrokken 
werden, wijzen erop dat zachte vaardigheden 
meer erkenning genieten in de opsomming 
van vereisten voor allerlei soorten jobs. Ze 
zijn tot de bevinding gekomen dat training 
in zachte vaardigheden op domeinen zoals 
culturele gevoeligheid, zakelijke etiquette en 
goede communicatievaardigheden (telefoon- 
en e-mailetiquette, informatie vergaren en 
luistervaardigheid) een grotere impact heeft 
op zowel klanten als collega’s, vergeleken 
met de ontwikkeling van louter technische 
vaardigheden.

Zachte vaardigheden zijn dus van cruciaal 
belang voor professioneel succes; ze kunnen 
het individu helpen om uit te blinken op de 
werkvloer en kunnen het bedrijf helpen op 
een welvarende manier zijn processen te 
voeren. The McKinsey Quarterly concludeerde 
dat bedrijven die “... geneigd zijn de ‘zachte 
S’en’ te gebruiken (style, skills, staff and 
shared goals; of in het Nederlands: stijl, 
vaardigheden, personeel en gezamenlijke 
doelstellingen) dankzij hun energie, focus 

en motivatie beter zullen presteren dan 
typische door managers geleide bedrijven 
die eerder traditioneel vertrouwen op 
strategie, structuur en systemen, en op de 
daarmee verbonden bureaucratieën en logge 
besluitvormingssystemen.” (CIPD, Using the 
head and heart at work, A business case for 
soft skills, 2010)

Voorts bespreekt het CIPD-rapport de 
toegevoegde waarde van zachte vaardigheden 
en benadrukt het dat het resultaat het grootst 
is wanneer zachte vaardigheden worden 
gebruikt om harde vaardigheden te versterken, 
zoals reeds aangehaald in hoofdstuk 3. 
“We weten dat het vermogen om zachte 
vaardigheden aan te wenden en, belangrijker 
nog, het vermogen om die zachte vaardigheden 
in een fascinerende mix te koppelen aan de 
technische en taakgebonden vaardigheden, 
leidt tot een winst in productiviteit, prestaties 
en engagement.” (CIPD, Using the head and 
heart at work, A business case for soft skills, 
2010). Dit wordt geïllustreerd in het diagram op 
de volgende bladzijde.
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Ander onderzoek wijst op het intrinsieke verband 
tussen enerzijds goede vaardigheden op het vlak 
van communicatie en de omgang met mensen 
(zachte vaardigheden) en anderzijds zakelijk 
overleven, productiviteit en rentabiliteit. De 
hieronder beschreven onderzoeken komen uit 
het rapport ROI (return on investment) Statistics 
for Investment in Soft Skills, Core Coaching, 
Brian Whetten, 2010:

Onderzoek 1
Een onderzoek bij 968 bedrijven uit alle grote 
industrietakken in de VS toonde aan dat 
ondernemingen waarvan de managers op 
een doeltreffende manier met hun mensen 
omgingen – d.w.z., managers die doeltreffende 
‘people management’-strategieën toepasten en 
blijkgaven van persoonlijke competentie op het 
vlak van managementvaardigheden – gemiddeld 
ruim 7 procent minder verloop kenden, $ 3.814 
meer winst per werknemer boekten, $ 27.044 
meer verkoop per werknemer realiseerden, 
en dat ook de aandeelhouderswaarde er 
gemiddeld $ 18.641 per werknemer hoger 
lag, in vergelijking met bedrijven waar minder 
doeltreffend met het personeel werd omgegaan 
(Huselid, 1995; Pfeffer & Veiga, 1999).

Onderzoek 2
Een onderzoek bij Duitse bedrijven in 10 
industriesectoren leverde gelijkaardige 

resultaten op: ‘Bedrijven die arbeiders 
centraal stellen in hun strategieën, realiseren 
betere resultaten op de lange termijn … dan 
vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector’ 
(Blimes, Wetzker & Xhonneux, 1997).

Onderzoek 3
Een onderzoek naar de levensvatbaarheid op 
een termijn van vijf jaar bij 136 niet-financiële 
bedrijven met beursintroductie rond het eind 
van de jaren 1980 kwam tot de conclusie dat 
een doeltreffend ‘people management’ de 
belangrijkste factor was bij het voorspellen 
van de leefbaarheid op lange termijn, zelfs 
rekening houdend met het type industrie, 
de omvang van het bedrijf en de winsten. 
Bedrijven die op een doeltreffende manier 
met hun medewerkers omgingen, hadden de 
neiging te overleven, in tegenstelling tot de 
andere (Welbourne & Andrews, 1996).

Onderzoek 4
Hanson (1986) onderzocht welke factoren 
het sterkst verantwoordelijk waren voor het 
financiële succes over een periode van vijf jaar 
in 40 grote productiebedrijven. De centrale 
vraag was: “Wat verklaart het financiële 
succes van de meest doeltreffende bedrijven?”

De resultaten brachten aan het licht dat één 
factor – het vermogen om doeltreffend met 

de mensen om te gaan (doeltreffend ‘people 
management’) – drie keer krachtiger was dan 
alle andere factoren samen! Wij herhalen, goed 
people management was belangrijker dan alle 
andere factoren samen om de rentabiliteit te 
voorspellen.

“Zachte talenten zijn 
vandaag de enige manier 
waarop individuen en 
bedrijven zich op een druk 
bevolkte markt kunnen 
onderscheiden…” (CIPD, 
Using the head and heart 
at work, A business case 
for soft skills, 2010)
Het effectief gebruik en efficiënte inzet van 
zachte vaardigheden is belangrijk doorheen alle 
niveaus van een organisatie. Het management 
vormt daarbij geen uitzondering. We zien dat 
managers die investeren in hun mensen een 
groter rendement mogen verwachten als ze een 
cultuur met aandacht voor zachte vaardigheden 
en vaardigheidstraining mogelijk maken.

Adapté de Sternberg et al (2000), p114)
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Using  the  head  and  heart  at  work

competition, marketplace changes, generational 

differences and the need for accountants to 

engage in relationship-building and act as internal 

consultants (Wolosky 2008).  The soft skills required 

by accounting professionals are likely to include: 

leadership; facilitation; communication; negotiation 

and change management (Sharma and Jones 2010). 

But it seems that accounting education is, in the 

main, leaving students ill prepared for a future in 

which skills such as EI are likely to have a central 

role (Bay and McKeage 2006,  p451).

•  Project  management:  experienced project 

managers claim that it is not necessarily the 

technical aspects of project management that 

lead to a project becoming ‘unglued’,  rather it 

is the ‘soft side’ that often proves most dif�cult. 

People are the engines that drive projects towards 

successful completion, not tools, techniques and 

templates (Anderson 2010, p60). Furthermore, 

hard evidence for a positive relationship between 

soft skill levels and performance in project 

management was found by Muzio et al (2007) and 

by Muzio and Fisher (2009).

How  soft  skills  are lea rned

Because they are inherently practical and real-world 

oriented (that is, their context is not the classroom), 

the soft skills and the softer intelligences are learned 

through personal experience, exposure, practice, 

feedback and reflection.

The foundation of practical intelligence is tacit 

knowledge (‘street smarts’) acquired through the 

experience of solving real-world problems in real time. 

But practical intelligence is also supported by technical 

knowledge (‘book smarts’) acquired in formal learning 

settings. In the world of work, being ‘street smart’ or 

‘book smart’ is insuf�cient on its own; each needs the 

other (Sternberg and Hedlund 2002).  The learning of 

‘street smarts’ (for example from personal experience) 

and ‘book smarts’ (for example from formal learning) 

contribute in their different ways to the various types 

of knowledge (declarative, that is, the ‘what’; 

procedural, that is, the ‘how’;  and episodic, that is, the 

‘where and when’) held in long-term memory that 

help us decide ‘when’,  ‘where’,  ‘how’ and ‘what’  to 

do in real-world settings (see Figure 9).

Hoe 
gebruiken

Wanneer 
gebruiken

Competent 
presteren

Zachte 
vaardigheden

Wat 
gebruiken

Harde 
vaardigheden

la relation entre bon sens et éducation
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“Goede zachte vaardigheden, die in feite schaars zijn in de 
zeer concurrentiële bedrijfswereld, helpen je om jezelf te 
onderscheiden van de geroutineerde werkzoekenden met 
middelmatige vaardigheden en talenten. Het zijn zachte 
vaardigheden zoals doeltreffend communiceren, het vermogen 
om in team te werken, flexibiliteit en sterke intermenselijke 
vaardigheden, die iemand in staat te stellen hogerop te komen”. 
Theo Grefkens, CEO Stichting Pro Work.

Casestudie  
Partner: OCMW, Kortrijk, België
Begeleider: Semra Filiz 

Semra Filiz is werkervaringsbegeleidster in 
Kortrijk, België. Ze ondersteunt jaarlijks zowat 
50 mensen op individuele basis en bereidt hen 
voor op een job.

Hoe zou je de mensen met wie je werkt 
omschrijven?
Onze mensen zijn al een hele tijd werkloos, 
hebben weinig of geen werkervaring en 
hebben vaak al een moeilijk leven met tal 
van problemen achter de rug: niet alleen 
hebben ze geen werk, ze hebben ook familiale 
problemen en/of financiële moeilijkheden, 
problemen met huisvesting, problemen met 
onderwijs en schulden.

Waarom zijn zachte vaardigheden zo een 
belangrijk onderwerp in het programma 
waar je aan werkt?
Omdat we merken dat mensen uit 
onze doelgroep – gezien hun moeilijke 
voorgeschiedenis – vaak minder kansen hebben 
gekregen om hun zachte vaardigheden te 
ontwikkelen. Ze missen de onafhankelijkheid, 
de motivatie, de werkhouding, de eigenwaarde, 
het fundamentele vertrouwen in andere 
mensen, de sociale vaardigheden, de 
communicatievaardigheden… Toch zien we dat 
die essentieel zijn om hun leefomstandigheden 
te verbeteren en om werk te vinden en houden.

Kunnen werkgevers er baat bij hebben in 
zachte vaardigheden te investeren?
Dat kunnen ze zeker. Wij investeren in 
zachte vaardigheden om mensen sterker 
en werkklaar te maken. Toch zien we dat 

ze uiteindelijk niet worden aangenomen 
omdat er altijd kandidaten zijn die zichzelf 
beter voorstellen – op papier of in het echt. 
Er bestaan echter heel wat organisaties die 
– gratis – werkvloerondersteuning bieden 
aan mensen uit kansengroepen. De verdere 
ontwikkeling van zachte vaardigheden 
maakt deel uit van die diensten. De diensten 
bieden kansen aan mensen uit benadeelde 
groepen. Vaak bieden ze financiële voordelen 
en ze geven de werkgever de kans een deel 
van zijn maatschappelijk verantwoordelijk 
ondernemerschap aan zijn stakeholders 
te laten zien. En in onze samenleving van 
vandaag én morgen is een betere vorm van 
reclame nauwelijks denkbaar.

Maatschappelijke verandering

Zachte vaardigheden spelen niet alleen een 
belangrijke rol om mensen in staat te stellen 
hun intrede te doen op de arbeidsmarkt en er 
vooruit te komen. Ze hebben ook belangrijke 
gevolgen voor de samenleving als geheel.

Uit een onderzoek waarbij een groep 
werknemers ruim 20 jaar lang werd gevolgd, 
bleek dat werknemers die zich beter in 
anderen konden inleven – d.w.z. blijkgaven 
van een cruciaal aspect van emotionele 
intelligentie – succesvoller waren in zowel hun 
werk als hun sociaal leven (Rosenthal, 1977). 
(2010 Brian Whetten, corecoaching.org). Hoe 
meer mensen in staat zijn hun emoties te 
uiten en beheersen, hoe beter een groep zal 
samenhangen en samenwerken.

Betere communicatietechnieken kunnen helpen 
om gemeenschappen en culturen met elkaar 
in verbinding te brengen, terwijl empathie 
en medeleven verschillende groepen kunnen 
helpen elkaar te respecteren en tot gedeelde 
waarden en gedragingen te komen. Op die 
manier creëert de aanwezigheid van zachte 
vaardigheden op maatschappelijk vlak een 
harmonieuzere, empathischer en welvarender 
beschaving.

Tool Kit: Wijsneuzen 
Partner: Mentor, Kortrijk, België 
Projet: SUCCES

Wijsneuzen: een 
geslaagd initiatief met 
duurzame resultaten en 
maatschappelijke winst

We lieten ons voor dit project inspireren door 
het gestage succes van allerlei ‘home parties’. 
Het grote voordeel van dergelijke bijeenkomsten 
is dat mensen als vrienden en kennissen 
onderling beter producten kunnen aanbevelen 
en verkopen dan om het even welke verkoper. 
Met De wijsneuzen wilden we hierop inspelen. 
Mensen in een kwetsbare situatie zijn het best 
geplaatst om de juiste producten (in dit geval 
maatschappelijke diensten) aan te bevelen.

Door een aantal sleutelfiguren in buurten, 
gemeenschapscentra, dienstencentra, gezinnen 
etc. op te leiden, wilden we de nodige informatie 
verkrijgen over een aantal specifieke kwesties 
die het beoogde publiek aanbelangen. Anders 
dan bij bijvoorbeeld een formele brief van 
een officiële dienst of een aankondiging in de 
lokale krant, zal dezelfde inhoud makkelijker 
te onthouden zijn en langer ‘blijven hangen’ 
wanneer hij wordt uitgelegd door een vriend, 
iemand die op hetzelfde niveau staat als jij. 
Vrienden spreken dezelfde taal, letterlijk en 
figuurlijk, en de kans is dan ook groter dat er 
naar hen zal worden geluisterd. We wilden 
de expertise van deze ‘deskundigen’ optimaal 
benutten via een aantal onderwerpen die we 
op hun maat hadden samengesteld, om de 
moeilijkst bereikbare mensen in hun eigen 
omgeving te bereiken.

Atelier local Pro Work, 2014
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We bereiken niet alleen de deelnemers 
aan de opleiding (de ‘Wijsneuzen’), maar 
ook een breder doelpubliek: zij die worden 
aangebracht door de Wijsneuzen. Op 
die manier wordt het bestaande aanbod 
van sociale diensten en ondersteuning 
bekend gemaakt bij sociaal kwetsbare 
mensen. Hindernissen worden kleiner; de 
weerbaarheid wordt groter. Door sociaal 
isolement te doorbreken, werken we 
aan sociale inclusie en participatie. Tot 
slot bevorderen we ook de toegang tot 
tewerkstelling en opleiding en verbeteren we 
de maatschappelijke positie van mensen. 

Atelier local Pro Work, 2014

Casestudie  
Partner: Medway Council, Kent, VK
Deelnemer: All Saints Community 
Project Trust, Linda Fiddyment 

Casestudie 
Partner: Mentor, Kortrijk, België
Deelnemer: Filip

Het vrijwilligersprogramma is een 
programma van 13 weken met onder meer 
opleidingen op het vlak van Gelijkheid en 
Diversiteit, Gezondheid en Veiligheid, en 
Kinderbescherming. Na de initiële opleiding 
wordt een Persoonlijk Ontwikkelingsplan 
op maat opgesteld in samenspraak met de 
vrijwilliger en wordt een stage overeengekomen.

Tijdens de volgende 9 weken vrijwillige 
stage wordt er regelmatig vergaderd om de 
vooruitgang en de verworven vaardigheden te 
bespreken, naast de toekomstige ontwikkelingen 
en eventueel een voortzetting van de vrijwillige 
stage indien het individu daar belangstelling 
voor heeft.

Voordelen voor het individu
 » De kans om ervaring op te doen tijdens 

een stage in een werkdomein dat de 
persoon interesseert

 » Een referentie verwerven voor latere 
sollicitaties

 » Een mentor die tijd kan vrijmaken om 
samen de persoonlijke ontwikkeling te 
bespreken

 » Een toegenomen zelfvertrouwen en 
mogelijk nieuwe zachte vaardigheden

 » Ontwikkeling van vaardigheden en kennis 
via de werkvloer

Voordelen voor de samenleving
 » Toegenomen vaardigheden van individuele 

personen
 » Toegenomen capaciteiten binnen de 

gemeenschap
 » Een gemeenschapsgevoel bij mensen die 

samen vrijwilligerswerk doen
 » Verbeterde vooruitzichten voor de 

toekomst en rolmodellen voor andere 
personen

 » Nieuwe ideeën, afkomstig van 
verschillende mensen

 » Sterkere cohesie

Wijsneus aan het woord

Filip (59) is gepensioneerd en is als vrijwilliger 
actief in een plaatselijk buurtcentrum in 
Kortrijk. In 2011 volgde hij de ‘Wijsneuzen’-
cursus, een opleiding voor sleutelfiguren in 
achtergestelde buurten. Filip: Mijn leven lang 
heb ik geworsteld met armoede, zelfs toen ik 
werkte. Toen ik met pensioen ging, besliste 
ik om vrijwilligerswerk te gaan doen in een 
buurtcentrum. Ik werkte er in de bar en hielp 
tijdens buurtactiviteiten. Het werd al snel 
duidelijk dat de mensen uit kansengroepen mij 
vertrouwden, omdat ik een van hen was, en 
vaak kwamen ze me om advies vragen in plaats 
van naar de professionele welzijnswerkers 
van het buurtcentrum te stappen. Dus toen 
een van de welzijnswerkers me vroeg of ik 
interesse had voor een opleiding rond sociale 
diensten in de stad Kortrijk en wat ik kon 
doen als mensen me om hulp vroegen, was ik 
erg geïnteresseerd. Het initiatief heette ‘De 
Wijsneuzen’.

In 10 opleidingssessies met een zeer diverse 
groep van 16 mensen gingen we op bezoek bij 
verschillende sociale diensten in Kortrijk, met 
aandacht voor de domeinen werk, vorming, 
huisvesting, gezondheid en welzijn. Dat we 
daar met de hele groep naartoe trokken en 
de mensen ontmoetten die daar werken, gaf 
ons echt het vertrouwen om er binnen te 
stappen en vragen te stellen. We kregen ook 
verschillende opleidingsmodules over sociale 
vaardigheden, grenzen bepalen en omgaan 
met mensen in zeer moeilijke omstandigheden. 
Die modules hielpen ons om de problemen 
van de persoon niet op ons te nemen, maar 
hem of haar door te verwijzen naar de meest 
geschikte diensten voor hun specifieke 
situatie.

Nu ik een ‘Wijsneus’ ben, kan ik mensen 
makkelijk naar de juiste dienst doorverwijzen. 
Soms ga ik zelfs met hen mee, als ze zich 
onzeker voelen en graag iemand bij zich willen 

Atelier local Pro Work, 2014
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hebben. Jonge mensen die de weg naar 
de lokale Werkwinkel niet weten, mensen 
die hulp zoeken voor mentale problemen, 
gezinnen die uit hun huis dreigen te 
worden gezet… Ik heb er allemaal mee te 
maken gekregen. Wat voldoening geeft, 
is dat je weet dat je goed advies kunt 
geven en dat je mensen kunt helpen hun 
weg te vinden naar professionele diensten 
die al bestaan, maar die soms moeilijk 
te vinden zijn of onbereikbaar lijken. 
En wat de mensen betreft die zelf de 
‘Wijsneuzen’-cursus hebben gevolgd: bijna 
alle ‘jongere’ Wijsneuzen volgen inmiddels 
een beroepsopleiding of hebben werk 
gevonden, en alle ‘oudere’ Wijsneuzen 
blijven vrijwilligerswerk doen in diverse 
initiatieven! 

Individueel Welzijn

Zachte vaardigheden zijn niet alleen relevant 
voor een persoon op het moment waarop 
hij zijn intrede doet op de arbeidsmarkt. Ze 
kunnen elk aspect van iemands dagelijks 
leven beïnvloeden en verbeteren, en dit 
in elke fase van het leven. Het is dan ook 
wenselijk om te kiezen voor een aanpak van 
360 graden, waarbij zachte vaardigheden 
een leven lang centraal staan in het leer- en 
ontwikkelingsproces van een persoon.

Wanneer zachte vaardigheden en hun 
toepassing grondig verweven zijn met 
iemands leven, onderwijs en carrière, kan 
dit een verregaande invloed hebben op het 
welzijn van die persoon. Hij of zij wordt voller 
en completer als individu en is in staat het 
eigen leven in grote mate te sturen. Dit maakt 
dat de persoon beredeneerde beslissingen 
kan nemen, duurzame relaties kan opbouwen 
en een waardevolle bijdrage tot de eigen 
gemeenschap kan leveren.

Het is in deze context zinvol om zachte 
vaardigheden te beschouwen als een reeks 
verschillende vormen van intelligentie:

Praktische intelligentie - de bekwaamheid 
van een individu om de beste pasvorm te 
vinden voor zichzelf in verhouding tot wat 
de omgeving van hem verwacht om in het 
alledaagse werkleven te slagen.

Emotionele intelligentie - kan individuen 
helpen om op een bewuste manier hun eigen 
emoties en die van anderen waar te nemen, te 
identificeren, te begrijpen en ermee om te gaan.

Intuïtieve intelligentie - dit zijn de affectief 
geladen meningen en inschattingen die in ons 

opkomen via snelle, onbewuste en holistische 
associaties. Ze kunnen verder worden 
opgedeeld in: Deskundige, Sociale, Creatieve 
en Morele intuïtie.

Het is dankzij de ontwikkeling en toepassing 
van deze vormen van intelligentie dat mensen 
sterker worden en hun eigen lot in handen 
kunnen nemen. Dat laatste bezorgt hen een 
gevoel van voldoening dat veel verder gaat dan 
om het even welke financiële winst.

“Investeren in zachte 
vaardigheden via EU-
projecten is van vitaal belang, 
want die vaardigheden 
creëren kansen voor 
individuen, stimuleren 
vooruitgang in hun carrière, 
helpen hen voorbij de louter 
financiële motivatie te groeien 
en maken hen sterker, wat 
op zijn beurt weer kansen 
creëert voor persoonlijke en 
professionele groei.” 
Theo Grefkens, CEO
Stichting Pro Work
Conclusies Hoofdstuk 4

Uit dit hoofdstuk kunnen een aantal 
belangrijke conclusies worden getrokken:

 » Er bestaan voldoende aanwijzingen dat 
het toepassen van zachte vaardigheden 
resulteert in concrete voordelen en 
dat deze investering een meetbaar 
resultaat oplevert.

 » Op de werkvloer investeren in 
zachte vaardigheden kan met 
zakelijke argumenten onderbouwd 
worden aangezien dit steeds vaker 
de enige manier is waarop een bedrijf 
zich op een druk bevolkte markt kan 
onderscheiden.

 » Het grootste resultaat ziet men 
wanneer zachte vaardigheden 
samen met harde vaardigheden 
ontwikkeld en toegepast worden.

 » De belangrijkste vaardigheden in het 
bedrijfsleven die men rechtstreeks 
kan koppelen aan productiviteit en 

rentabiliteit blijken communicatie en 
de omgang met mensen (‘people 
management’).

 » Zachte vaardigheden stellen het individu 
in staat een waardevolle bijdrage aan 
de samenleving te leveren en dus mee 
te bouwen aan sterkere, meer diverse en 
duurzamere gemeenschappen en culturen.

 » Een aanpak van 360 graden is nodig om 
de ontwikkeling en toepassing van zachte 
vaardigheden centraal te stellen in het 
persoonlijke en professionele leven.

 » Zachte vaardigheden stellen het individu 
niet alleen in staat zijn intrede te doen 
op de arbeidsmarkt, maar vooral ook zijn 
eigen leven in handen te nemen als een 
sterke persoon met een verfijnde 
praktische, emotionele en intuïtieve 
intelligentie.

Crysalis Programma voor Professionelen, 2014

Crysalis Programma voor Professionelen, 2014
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Aanbevelingen

In deze publicatie komen heel wat bevindingen 
aan bod. Daarnaast worden er een aantal 
conclusies getrokken op basis van diverse 
activiteiten waarin de resultaten van eerdere 
projecten in het 2 Zeeën-programma 2007-
13 werden samengevoegd, en op basis van 
onderzoek dat via de STEPS-cluster werd 
uitgevoerd. De voorbereidende vergaderingen 
bij elk van de partners creëerden een 
lanceerplatform voor de cluster en boden de 
kans over zachte vaardigheden van gedachten 
te wisselen met lokale praktijkwerkers. Het 
partnerschap verzamelde een groep stakeholders 
om verder over het onderwerp te debatteren 
tijdens de Grensoverschrijdende Praktijkgerichte 
Workshops, gericht op professionals. Die laatste 
bleken vooral belangrijk om de rol te bepalen die 
zachte vaardigheden kunnen spelen om aan de 
noden van het bedrijfsleven te helpen voldoen. 
In alle stadia van het project hebben de partners 
zich gebaseerd op eerdere ervaringen en een 
beroep gedaan op relevante externe rapporten 
om expertise te vergaren en te bepalen welke 
acties nodig zijn voor de toekomst.

Als resultaat van deze versterkende activiteit 
wil het STEPS-clusterpartnerschap één 
kernaanbeveling doen, gevolgd door een aantal 
aanvullende aanbevelingen:

Aanbeveling – Maak van 
werkgevers de grootste 
prioriteit

De resultaten van de projecten in deze cluster 
en van ander praktijkonderzoek dat via het 
STEPS-cluster werd uitgevoerd, laten steeds 
duidelijker zien dat het de werkgevers zijn die de 
sleutel in handen hebben om op dit domein een 
significante verandering teweeg te brengen, die 
voor een blijvende impact kan zorgen.

De vraag naar ‘werkklare’ personen die over 
een evenwichtige waaier aan harde en zachte 
vaardigheden beschikken is kritieker dan ooit 
en wordt aangevoerd door het bedrijfsleven. 
Werkgevers hebben een duidelijk beeld van het 
werknemersprofiel waarnaar ze op zoek zijn om 
aan hun zakelijke noden te voldoen en om groei 
te ondersteunen. Vaak is echter onvoldoende 
duidelijk hoe men dit kan bereiken of zijn er te 
weinig mogelijkheden om dit te doen. Ook is er 
vaak te weinig duidelijkheid over de rol die het 
bedrijf zelf kan spelen om de vaardigheden van 
de werknemer te ontwikkelen.

Als werkgevers op een doeltreffende manier 
kunnen worden betrokken bij het uitwerken 
en implementeren van training op het vlak van 
zachte vaardigheden, en indien dit alles op 
een efficiënte en verregaande manier wordt 
geïmplementeerd, dan zal de impact voelbaar 
zijn op alle niveaus, van het individu tot de 
samenleving en de economie. De STEPS-cluster 
identificeerde vier belangrijke barrières die dit in 
het huidige klimaat verhinderen:

1. Er heerst een groot gebrek aan een 
eenduidige invulling van de term ‘zachte 
vaardigheden’. Werkgevers, leerkrachten en 
aanbieders van training en opleiding lijken 
weliswaar gemeenschappelijke doelen en 
ambities te hebben, maar ze gebruiken niet 
altijd dezelfde terminologie. Dit kan een 
negatief effect hebben en een rem voor 
mogelijke interactie zijn.

2. Werkgevers hebben niet altijd een duidelijk 
beeld van de tastbare, financiële voordelen 
die zachte vaardigheden het bedrijf kunnen 
opleveren. Dit maakt dat ze minder geneigd 
zijn te investeren in de ontwikkeling van hun 
personeel.

3. Werkgevers, vooral kmo’s, beschikken niet 
over de financiële en menselijke middelen, 
noch over de expertise om binnen hun 
organisatie een opleidingsprogramma rond 
zachte vaardigheden uit te bouwen en aan 
te bieden. Ze hebben maar zelden toegang 
tot betaalbare instrumenten die hen in 
staat stellen training op het vlak van zachte 
vaardigheden te integreren in hun plannen 
voor personeelsontwikkeling.

4. Er bestaat geen model voor een optimale 
werkwijze noch een set van instrumenten 
die de bedrijven zomaar kunnen inzetten. 
Dit maakt dat die bedrijven er maar moeilijk 
achter komen hoe ze dit kunnen aanpakken 
zonder begeleiding.

De partners in de STEPS-cluster raden aan om 
een aantal proefactiviteiten te ontwerpen, uit 
te werken, te implementeren en te evalueren. 
Die proefactiviteiten moeten er rechtstreeks 
op gericht zijn deze barrières te overwinnen en 
moeten een model voor een optimale werkwijze 
voorstellen aan werkgevers, waarin vier 
verschillende fasen aan bod komen:

Ontwerpen – Er is nood aan verregaand overleg 
met de bedrijfswereld om tot een eensluidende 
definitie van zachte vaardigheden en de daarmee 
verbonden terminologie te komen. Daarnaast 

moet er een degelijke gegevensbank worden 
opgebouwd met

betrouwbare en actuele data die een duidelijk 
beeld geven van het tastbare resultaat dat men 
op de werkvloer kan bereiken door te investeren 
in het ontwikkelen en toepassen van zachte 
vaardigheden.

Dit zal de basis leggen voor de proefactiviteit 
en zal zorgen voor een gemeenschappelijk, 
sectoroverschrijdend begrip én een grotere 
appreciatie van zachte vaardigheden. Dit zal 
leiden tot een duidelijk pakket verwachtingen 
vanwege de bedrijven, en richting geven aan het 
ontwerp van het project.

Uitwerken – Er moet een gezamenlijke 
toolkit worden samengesteld met daarin 
consistente instrumenten voor beoordeling, 
ontwikkeling en vooruitgang, van toepassing 
op alle sectoren (onderwijs, publieke sector en 
private tewerkstelling), zodat het leerproces 
kan verdergaan op de werkvloer, ten gunste 
van zowel de individuele werknemer als de 
werkgever, met een bijzondere nadruk op kleine 
ondernemingen (kmo’s).

Het werk van de partners in de STEPS-cluster 
maakt duidelijk dat veel van dat materiaal 
al bestaat binnen de sector onderwijs en 
opleidingen. Het wordt op dit moment echter niet 
gepresenteerd op een manier die gemakkelijk 
kan worden begrepen of toegankelijk is voor 
het bedrijfsleven. Dit materiaal moet worden 
herwerkt en afgestemd op de bedrijven, zodat 
een naadloze overgang van onderwijs (zowel 
formeel als niet formeel) naar werk mogelijk 
wordt.

Implementeren – Tijdens de proefactiviteit 
moet een reeks tests worden uitgevoerd om 
een duidelijk beeld te krijgen van de optimale 
werkvloeromgeving (m.b.t. gedragingen en 
ondersteunende structuren) die het mogelijk 
maakt dat harde en zachte vaardigheden 
helemaal worden geïntegreerd voor een 
maximale impact en resultaat. Aanbevolen 
wordt, dat die tests betrekking hebben op een 
doorsnede van bedrijven, volgens grootte, type 
en nationaliteit, zodat de doeltreffendheid van de 
toolkit die wordt ontworpen, grondig kan worden 
getest.

Uiteindelijk zal dit werkgevers helpen om het 
“T-vormig werknemersprofiel” uit te werken 
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(overdraagbare vaardigheden langs de horizontale 
lijn en jobspecifieke vaardigheden langs de 
verticale lijn) met tastbare voordelen voor alle 
partijen, in termen van economische groei 
en personeel dat over sterkere vaardigheden 
beschikt.

Evalueren – Doorheen de implementatiefase 
moeten de werkgevers die aan de 
pilootactiviteiten deelnamen aangemoedigd 
worden om de toolkit en het proces te 
analyseren en eerlijke feedback te geven over 
de doeltreffendheid. Door deze methode van 
“live testen” te gebruiken kan de toolkit worden 
verbeterd. Dit kan uiteindelijk een model voor 
een optimale werkwijze opleveren, dat volop en 
verregaand kan worden verspreid.

Hoewel een aantal van de belangrijkste voordelen 
kunnen worden gerealiseerd dankzij een 
positieve gedragsverandering bij werkgevers 
wat het trainen en ontwikkelen van zachte 
vaardigheden betreft, volstaat het niet om de 
verantwoordelijkheid voor zachte vaardigheden 
enkel op werkgeversniveau te situeren. Door de 
resultaten van de activiteiten in de cluster en 
vroegere projectresultaten samen te voegen, 

bepaalde de STEPS-cluster nog twee andere 
aandachtsgebieden, die aanleiding geven tot een 
bijkomende aanbeveling ter ondersteuning van 
de kernaanbeveling:

Begin zo vroeg mogelijk

Het ontwikkelen en integreren van zachte 
vaardigheden moet zo vroeg mogelijk in 
het leven van een persoon beginnen. Dit 
vergt een fundamentele verschuiving van de 
klemtoon in de Europese onderwijssystemen. 
Zachte vaardigheden moeten worden erkend, 
aangeleerd en ingezet van bij het begin van 
het onderwijstraject, om vervolgens een leven 
lang te worden doorgezet. Zachte vaardigheden 
mogen niet enkel het domein zijn van informele 
training- en opleidingsactiviteiten, maar moeten 
ook een centrale rol spelen in het formele 
onderwijssysteem. Een aantal baanbrekende 
modellen toont nu al de impact die een dergelijke 
benadering heeft en die men zou moeten 
verkennen en overnemen.

Verbeter de samenwerking 
tussen de cruciale partijen

De verantwoordelijkheid om een blijvende 
verandering teweeg te brengen ligt niet bij 
één enkele partij. Het komt er veeleer op aan 
een goede samenwerking tussen alle partijen 
tot stand te brengen: het onderwijssysteem, 
de diensten van de openbare sector en 
het bedrijfsleven. Om tot een doelbewuste 
ontwikkeling en inzet van zachte vaardigheden 
te komen, moeten al die partijen een 
gemeenschappelijk besef hebben en met 
volle overtuiging willen samenwerken. Dit zal 
alleen mogelijk zijn als, op beleidsniveau, de 
beslissingsnemers contacten onderhouden 
over de verschillende groepen heen (onderwijs, 
de gemeenschap, de bedrijven) om een 
ongelijksoortig beleid te voorkomen en om te 
kiezen voor een veel completere en omvattender 
aanpak, waarbij de cruciale personen en sectoren 
van meet af aan betrokken zijn.

Ondersteunende Aanbeveling 
– uitwerken van een verbond 
rond zachte vaardigheden

De vorming van een Europees, 
sectoroverschrijdend zachte vaardigheden-
verbond moet gericht zijn op het samenbrengen 
van de belangrijkste stakeholders die in Fase 1 
van deze clusteractiviteit werden geïdentificeerd. 
Het verbond zal de specifieke opdracht hebben 
een communicatiestrategie uit te werken die 
leren, kennis en instrumenten deelt en verspreidt 
naar een zeer uiteenlopend publiek dat 
betrokken is bij de ontwikkeling en bevordering 
van het thema zachte vaardigheden. Zoals we in 
andere sectoren hebben gezien, zal een verbond 
dat kritieke massa opbouwt en een platform 
biedt om te overleggen met de beleidsmakers, 
bevorderlijk zijn voor een proces van continue 
evaluatie en ervoor zorgen dat zachte 
vaardigheden bovenaan de agenda blijven in het 
debat over onderwijsontwikkeling en zakelijke 
groei. Het verbond zal een erkende autoriteit 
worden op het vlak van zachte vaardigheden 
en een stem geven aan dit onderwerp. De 
sterkte, diversiteit en expertise van het verbond 
zal mogelijk maken dat nieuwe projecten het 
daglicht zien en dat het basiswerk van de STEPS-
cluster wordt voortgezet.

Opdat deze aanbevelingen geheel of gedeeltelijk 
zouden worden omgezet in concrete acties, is er 
nood aan blijvende en verregaande steun van 
beleidsmakers, ondernemingen en financierende 
organen. Als we dit bereiken, zullen we getuige 
zijn van de ontwikkeling van uiterst doeltreffende 
individuen die zullen bijdragen tot een 
welvarende economie en een meer evenwichtige, 
meer inclusieve samenleving.

(Adapté de la source : RPIC-ViP 2011)) 
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STEPS wordt helemaal gefinancierd door Interreg, een 
initiatief dat in 1989 werd gelanceerd door de Europese 
Unie en dat samenwerking tussen specifieke EU-
regio’s wil stimuleren. Interreg IV bestrijkt de periode 
2007-2013. Deel A van Interreg helpt projecten te 
financieren die grensoverschrijdende samenwerking 
stimuleren. Binnen Interreg IVA werden 53 programma’s 
opgestart. Een daarvan is het programma 2 Zeeën, 
dat grensoverschrijdende projecten ondersteunt aan 
de samenvloeiing van het Kanaal en de Noordzee. Het 
omvat kustgebieden van Frankrijk, Engeland, België en 
Nederland. In de eerste helft van 2012, na afsluiting 

van de 9e projectoproep, was Interreg IVA 2 Zeeën een 
volgroeid programma met 86 goedgekeurde projecten. 
De meeste goedgekeurde projecten zijn op dit moment in 
volle gang en beginnen eerste resultaten voor te leggen. 
Daarom werd besloten om in de loop van 2012 van start te 
gaan met de kapitalisatieactiviteiten van het programma. 
STEPS is zo een goedgekeurde kapitalisatieactie, gericht 
op het consolideren, van valoriseren en verspreiden van 
de verschillende Interreg IVA 2 Zeeën-projecten waarop 
de Steps-cluster gebaseerd is.
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