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Volledige benaming: Professionalisering en erkenning van vormingsbegeleiding: Kwalificaties voor
opleidingsdeskundigen binnen het bedrijf via het doorgeven en ontwikkelen van kwaliteitsvolle concepten
en tools voor loopbaanadvies binnen Europa.

Richtsnoeren voor de vertegenwoordiging van
levenslang leren op de werkvloer
en
Checklist voor de vertegenwoordiging van
levenslang leren op de werkvloer

Richtsnoeren

Richtsnoeren voor het vertegenwoordigen van levenslang leren op de werkvloer
De doelstelling van deze richtsnoeren bestaat erin om praktisch advies te geven aan
opleidingsdeskundigen over de manier waarop levenslang leren op de werkvloer vertegenwoordigd
kan worden en over hoe men het management kan overhalen om te investeren in beroepsgerichte
opleidingen.
Doelgroep:
Opleidingsdeskundigen, werknemersafgevaardigden, mensen die instaan voor advies over
loopbaanontwikkeling

U BENT EEN OPLEIDINGSDESKUNDIGE
Ontwikkel uw talenten wat de methodes en tools betreft voor individueel loopbaanadvies
bovenop de initiële opleiding voor opleidingsdeskundige.
Verwerf algemene kennis over verdere vormings- en opleidingsmogelijkheden, alsook
over de opleidingscentra in de buurt.
Verder kan het voordelig zijn om testen te kennen rond individuele competentieanalyses
om uw collega’s te ondersteunen zodat u zich een beeld kan vormen van zijn/haar
huidige competenties als een startpunt voor zijn/haar verdere persoonlijke ontwikkeling.
Wees u bewust van individuele en collectieve opleidingsbehoeften, de voorwaarden voor
opleidingen en de opleidingstools en identificeer ze ook. Maak de opleidingsbehoeften
zichtbaar voor werknemersafgevaardigden en vakbondsafgevaardigden, evenals voor
het management.
Werk samen met werknemersafgevaardigden, vakbondsafgevaardigden,
ondernemingsraden en CPBW’s om de voordelen en de behoeften op het vlak van
vorming en opleiding bij uw collega’s te vertegenwoordigen.
Kennis over de structuren van uw bedrijf (algemene structuur en HR), evenals over de
structuur van de werknemersafvaardiging zal u helpen om uzelf te plaatsen binnen het
bedrijf en het vertegenwoordigingssysteem.
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SPREEK UW DOELGROEP AAN
Spreek uw collega’s rechtstreeks en persoonlijk aan.
Baseer u op de kennis van uw collega’s en hou er rekening mee dat verdere opleiding
en vorming een nieuw onderwerp voor haar/hem kan zijn.
Hou rekening met het feit dat uw collega misschien een negatieve ervaring had met
opleiding en vorming en daarom sceptisch is. In dit geval is het zelfs nog belangrijker om
hem/haar persoonlijk te wijzen op de positieve impact van een opleiding op zijn/haar
beroepsprofiel.
Maak de positieve impact voor uw collega’s zichtbaar: een hogere inzetbaarheid en
meer jobzekerheid, evenals meer zelfwaardering.
Hou contact met collega’s die dan een opleiding besluiten te volgen om hem/haar zo
verder te ondersteunen en om de good practices op te tekenen die de andere collega’s
kunnen motiveren.
Gebruik verschillende kanalen om uw collega’s aan te spreken: persoonlijke gesprekken,
communiqués, nieuwsbrieven, …
Ga stap voor stap: ga geleidelijk aan te werk, bv. een persoonlijk gesprek met een
collega die u goed kent kan ervoor zorgen dat uw advies doorgegeven wordt naar
andere collega’s toe of gebruik een communiqué of pamflet met algemene informatie
over uw aanbod en uw contactgegevens.
Continuïteit en betrouwbaarheid: U zou beschikbaar moeten zijn voor uw collega’s – het
kan zijn dat een collega u aanspreekt tijdens uw pauze of na het werk. Maak een
afspraak om daarna met hem/haar te praten.
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M ANAGEMENT
Vestig de aandacht op de positieve impact voor het bedrijf: beter geschoolde werknemers
dragen bij tot het versterken van de bedrijfspositie en een hogere concurrentiekracht.
Geef aan dat individuele of collectieve opleidingen een voordeel zijn voor het bedrijf.
Vind iemand die u steunt om uw bezorgdheden en verzoek te uiten op bij het management
(bv. vakbondsafgevaardigden, vertegenwoordigers van het CPBW).
Denk eraan om mogelijkheden voor educatief verlof te bespreken met het management, bv
opleidingscheques of opleidingscredits.
Wees betrouwbaar.
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Checklist voor de werknemersafgevaardigden
De doelstelling van deze checklist bestaat erin om praktisch advies te geven aan
opleidingsdeskundigen over de manier waarop levenslang leren op de werkvloer voorgesteld kan
worden en over hoe men het management kan overhalen om te investeren in beroepsgerichte
opleidingen.
Deze checklist helpt de opleidingsdeskundige om zijn/haar aanpak na te kijken. U kan de checklist
gebruiken tijdens de opstart van de rol van opleidingsdeskundige in het bedrijf, evenals als
zelfcontrole voor opleidingsdeskundigen op voorwaarde dat de checklist dan regelmatig ingevuld
wordt, bv. om de zes maand.
Doelgroep:
Opleidingsdeskundigen, werknemersafgevaardigden, mensen die instaan voor advies over
loopbaanontwikkeling

CHECKLIST – U BENT EEN OPLEIDINGSDESKUNDIGE

Ik heb me verder opgeleid op het vlak van methodes en tools
voor individueel loopbaanadvies.
Ik heb algemene kennis opgedaan over verdere opleidingsen vormingsmogelijkheden alsook over de opleidingscentra
in de buurt.
Ik ken testen over individuele competentieanalyses.

Ik ben mij bewust van individuele en collectieve
opleidingsbehoeften, de voorwaarden voor opleidingen en
opleidingstools én ik heb ze ook geïdentificeerd.
Ik maakte de opleidingsbehoeften beter zichtbaar voor de
werknemersafgevaardigden, de vakbondsafgevaardigden en
het management.
Ik sta in contact met werknemersafgevaardigden,
vakbondsafgevaardigden, ondernemingsraden en CPBW’s
om de opleidingsbehoeften van mijn collega’s te
vertegenwoordigen.
Ik ken de structuren binnen het bedrijf (algemene structuur
en HR), evenals de structuren van de
werknemersvertegenwoordiging.
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CHECKLIST – SPREEK UW DOELGROEP AAN

Ik spreek mijn collega’s rechtstreeks en persoonlijk aan.

Ik baseer mij op de kennis van mijn collega’s en ik hou
rekening met het feit dat opleiding en vorming nieuw kunnen
zijn voor hem/haar.
Ik hou steeds rekening met het feit dat mijn collega misschien
negatieve ervaringen heeft met opleiding en vorming en er
daardoor sceptisch tegenover staat. In dit geval wijs ik
hem/haar op de positieve impact van opleiding op zijn/haar
beroepsprofiel.
Ik maak de positieve impact zichtbaar voor mijn collega’s:
een hogere inzetbaarheid, meer jobzekerheid en meer
zelfwaardering.
Ik blijf contact houden met collega’s die een opleiding tot een
goed einde gebracht hebben om hem/haar dan verder te
kunnen ondersteunen, alsook om good practices te kunnen
optekenen die zouden kunnen helpen bij het motiveren van
andere collega’s.
Ik gebruik verschillende kanalen om mijn collega’s aan te
spreken: persoonlijke gesprekken, communiqués,
nieuwsbrieven, enz.
Continuïteit en betrouwbaarheid: Ik ben beschikbaar voor
mijn collega’s (bv. e-mail, regelmatige raadpleging mogelijk)
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CHECKLIST – M ANAGEMENT

Ik wijs duidelijk op de positieve impact voor het bedrijf: beter
geschoolde werknemers dragen bij tot het versterken van de
bedrijfspositie en een hogere concurrentiekracht.
Ik gaf aan dat individuele en collectieve opleidingen voordelig
zijn voor het bedrijf.
Als ik mijn bezorgdheden aan het bedrijf voorleg en het
management aanspreek, dan zorg ik voor ondersteuning,
o.a. vakbondsafgevaardigden, leden van het CPBW.
Ik hou ermee rekening dat ik mogelijkheden voor educatief
verlof moet bespreken met het management, bv.
opleidingscheques of opleidingscredits.
Ik word gezien als betrouwbaar.
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