A 01

Further analysis instruments

Leidraad voor het onderzoek naar competentiebehoefte in ondernemingen
op basis van de ondernemingsstrategie
De procesgeoriënteerde professionele opleiding en de navorming binnen het bedrijf van de
tewerkgestelden worden in toenemende mate een belangrijke concurrentiefactor van de
ondernemingen. Vooral in kleine en hele kleine ondernemingen is het echter een probleem om de
nascholingsbehoefte tijdig en op voorhand te herkennen.
Het is onvermijdelijk dat de opleiding en de navorming zich op voorhand oriënteert aan de
ondernemingsvisie en de ondernemingsstrategie en rekening houdt met de actuele ontwikkeling in de
wetenschap en de economie.
Met deze leidraad wordt een analyse-instrument ter beschikking gesteld dat het herkennen van
noodzakelijke ontwikkelingswegen en veranderingsprocessen in de onderneming ondersteunt om
daaruit besluiten te kunnen trekken voor de actuele en toekomstige noodzakelijke beroepscompetenties.
De volgende uiteenzettingen zullen een leidraad zijn voor de realisatie van de vervlechting van
beroepsopleiding met de navorming binnen het bedrijf om op een rationele manier en op een
betrouwbare basis wezenlijke uitgangspunten voor noodzakelijke beslissingen te verkrijgen.
De ontwikkeling van strategieën ter realisatie van competentieontwikkeling in de onderneming
veronderstelt dat
• enerzijds de behoefte aan competenties voor de beroepsarbeid in de onderneming en
• anderzijds de voorhanden zijnde competenties van de medewerksters en medewerkers
geanalyseerd en met mekaar in verband gebracht kunnen worden.
Preciseren van
de ondernemingsvisie en de
ondernemingsstrategie

Onderzoek naar de
competentiebehoefte in de
onderneming
• Analyse van de actuele organisatie van
de vorming binnen het bedrijf
• Analyse van de vernieuwingsprocessen
binnen de onderneming
• Analyse van probleemsituaties in de
onderneming
• Analyse van de werkruimte

Onderzoek naar de voorhanden zijnde
beroepscompetenties van de
tewerkgestelden
• Onderzoek naar de vakcompetenties
• Onderzoek naar de creatieve en
methodische competenties
• Onderzoek naar de sociale en
communicatieve competenties

Voorbereidingen voor beslissingen inzake personeelsontwikkeling
•
•
•
•

Vergelijking van de vereiste en de beschikbare competenties
Afleiden van eindconclusies voor de competentieontwikkeling
Uitwerken van strategieën van competentie-ontwikkeling
Ontwikkeling van concrete maatregelen voor een professionele opleiding en een
navorming binnen het bedrijf onder de voorwaarden van de vervlechting tussen die
twee.
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Het onderzoek naar competentiebehoefte
• moet zich concentreren op de professionele handelingscompetentie in en voor de onderneming in
een te overziene perspectiefperiode,
• moet naast de vakvereisten ook de creatieve en methodische alsook de sociale en communicatieve
competenties omvatten en

• moet uitgaan van het individueel voorhanden zijnde competentieniveau van de medewerkers en
moet de betrokkenen persoonlijk betrekken in het proces van behoeftenonderzoek en de afleiding
van opleidingsmaatregelingen.

Checklist 1: Korte karakteristiek van de ondern
Benaming van de onderneming:
Aantal tewerkgestelden:
Jaar van oprichting:
Wat zijn de belangrijkste acitiviteitsdomeinen van uw onderneming?
Heeft uw onderneming een navormingsprogramma
Heeft uw onderneming een navormingsbudget?

Ja

Nee

Ja

Nee

In welke vorm werd tot nu toe de professionele navorming georganiseerd?
Informeel leren in het arbeidsproces zonder attestering
Praktisch leren op de werkplek met certificaat (nieuwe technologieën)
Projectgeïntegreerd leren in het kader van ontwikkelings- en
vernieuwingsprocessen
In-house-cursussen met eigen coaches
In-house-cursussen met externe coaches of opleidingsondernemingen
Externe cursussen bij opleidingsondernemingen
Individueel leren met multimedia-modules
In welke vorm moeten ze in de toekomst uitgevoerd worden?

Welke factoren verhinderen de navorming het sterkst?
Geen passende aanbiedingen van de opleidingsondernemingen
Onbevredigende ervaringen met vroegere cursussen
Gebrek aan geld
Gebrek aan tijd
Een gebrek aan navormingsinteresse bij de tewerkgestelden
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Checklist 2: Vernieuwingsprocessen in de onderneming (Blad 1)

Hoe zijn uw aanbiedingen, prestaties, producten in de product-levenscyclus te catalogiseren?
No.
1
2
3
4
5
6

Product / Prestatie

Invoering

Groei

Rijpheid

Verzadiging

Teruggang

Hoe schat u de marktkansen van de u hierboven genoemde aanbiedingen in?

1...................................

komende
generatie

hoog

2...................................

ster

3...................................
marktgroei
4...................................
5...................................

laag

puinhoop

melkgevende
koe

6...................................

marktaandeel

laag

hoog

In welke domeinen vinden er zich vernieuwingsprocessen in uw onderneming plaats ?
Innovatiebronnen
eigen ontwikkelingen
van „een moederfirma“
uit de ondernemersfederatie
van leveranciersfirma‘s
van klanten
van adviseurs
vanuit instituten
uit de navorming
door medewerkers

nieuwe
aanbiedingen

Nieuwe
technologieën

organisatorische
veranderingen

personeelsontwikkeling

Waar vandaan komen daarbij de ideeën en de stimulansen?
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Checklist 2: Vernieuwingsprocessen in de onderneming (Blad 2)
Plant u internationale activiteiten? (Marketing, aanwerving, personeel)
Had uw onderneming contractenrecht□- of arbeidsrechtprocedures
Heeft u die procedures gewonnen?
Is uw onderneming gecertificeerd?

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Zijn er in uw onderneming symptomen die op sluimerende crisissen zouden kunnen wijzen?
afnemende omzet
afnemend marktaandeel
afnemend marketingsucces
een teruglopend orderboek
afwijkingen in de berekeningen
een meer dan gemiddelde betalingsachterstand van de
klanten
dalende cash-flow
toenemende garantie-eisen
toenemende leveringsvertragingen
toenemende inefficiënte arbeidscycli
stijgende fluctuatiebereidheid
gestoorde communicatie in de onderneming
gestoorde communicatie met de klanten
Welke ondernemingsstrategie volgt u?
geografische uitbreiding van het actiebereik
(regio / Europa)
specialisatie op minder hoofdproducten of dienstverleningen
diversificatie van de prestaties
(uitbreiding van het prestatie-spectrum)
invoering van nieuwe producten of technologieën
(methoden)
opbouw van ondernemingsgroepen
(consortia, offertegemeenschappen)
overname van andere ondernemingen
uItbouw van dochterondernemingen
fusie met andere ondernemingen/Opgave van de
zelfstandigheid
personeelsveranderingen
(onstlagen, aanvaardingen, uitwisselingen)
Welke vernieuwingen (innovaties) van uw producten of technologieën of organisatievormen zijn voorzien
of zouden wenselijk zijn?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Checklist 3: Werkplaatsanalyse – competentiebehoefte
Opmerkingen bij het gebruik van de volgende checklist
•

Bij de analyse van de werkplaats moet de eigenaar van de werkplaats betrokken worden.

•

Als methoden voor het winnen van informatie over de te analyseren werklpaats komen in
aanmerking: het groepsgesprek, het personeelsgesprek, de bevraging van externe experten.

•

Aanvullend op de werkplaatsanalyse worden vaak activiteitenanalyses doorgevoerd om
noodzakelijke beslissingen en opleidingsmaatregelen gefundeerder te kunnen treffen..

Beschrijving van de werkplek: ...........................................................
Huidige beroepseisen aan de
beroepscompetenties voor de
werkplaats

Toekomstige beroepseisen aan
de beroepscompetenties voor
de werkplaats

Voorziene of te voorspellen
consequenties voor de
competentieontwikkeling voor
de werkplaats

Checklist 4: Activiteitenanalyse
Omschrijving van de werkplaats: ............................................................
Periode van de registratie:............u. / ........... dagen / ...............
Eigenaar van de werkplek: ............................................................
Activiteit op de werkplaats

Omvang van de activiteit
Dagen/uren/minuten.
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Checklist 5: Onderzoek naar en evaluatie van de vakcompetentie van de medewerkers
Geschatte
ontwikkelingsgraa
d
1 2 3 4 5

Indicator

1.

Gewenste
ontwikkelingsgraa
d
1 2 3 4 5

Beheerst de basiskennis voor werkopdracht
• Kan de werkopdrachten zelfstandig oplossen
• Gebruikt de documenten voor het uitoefenen
van zijn job (tekening, technische
gegevens,…) op een juiste manier.

2.

Kan zich vlug schikken naar de wensen van de
klant
• Kan wensen op een vakkundige manier
evalueren
• Kan oplossingsideeën ontwikkelen

3.

Levert kwaliteitswerk
• Gebruikt het kwalitietszorgsysteem van het
bedrijf
• Houdt zich aan de voorziene tijd bij de
werkopdrachten

4.

Is flexibel t.o.v. zijn inzetbaarheid
• Kan zich vlug aanpassen aan nieuwe
arbeidsmiddelen
• Beheerst de aangrenzende vakgebieden

van 1 ... zeer goed
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Checklist 6: Onderzoek naar en evaluatie van de creatieve en methodische competenties
Geschatte
ontwikkelingsgraad
1
2
3
4
5

Indicator
1.

Gewenste
ontwikkelingsgraad
1
2
3
4
5

Neemt vlug informatie op
• Observeert de situaties goed en
herkent de problemen
• Kan luisteren en vragen stellen

2.

Kan de informatie goed verwerken
• Ontwikkelt een eigen stappenplan bij
het uitvoeren van werkopdrachten
• Kan verscheidene varianten inschatten
en uitvoeren

3.

Kan goed informatie doorgeven aan
klanten en leidinggevenden
• Heeft een goed denkvermogen en gaat
logisch tewerk
• Kan zich op vakgebied exact uitdrukken

4.

Heeft een goed
voorstellingsvermogen/fantasie
• Ontwikkelt creatieve ideeën en
voorstellen
• Kan de ideeën in de praktijk omzetten

van 1 ... zeer goed
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Checklist 7: Onderzoek naar en evaluatie van de sociale und communicatieve competenties
Geschatte
ontwikkelingsgraad
1
2
3
4
5

Indicator
1.

Gewenste
ontwikkelingsgraad
1
2
3
4
5

Kan zich in een team inpassen
Neemt actief deel aan de oplossing van de
opdrachtstelling
• Accepteert andere meningen

2.

Kan omgaan met klanten
Is vriendelijk en voorkomend met klanten
en partners
Drukt zich duidelijk en verstaanbaar uit

3.

Kan met anderen argumenten
uitwisselen
• Motiveert duidelijk en overtuigend
• Neemt de ideeën van anderen op

4.

Heeft een goed doorzettingsvermogen
• Vertegenwoordigt zijn standpunt
• Zet zijn ideeën en opdrachten door

van 1 ... zeer goed

tot

5 ... onvoldoende

Alle noodzakelijke activiteiten tot competentieontwikkeling dienen onder speciale inachtneming van de
vervlechting van professionele opleiding en navorming binnen het bedrijf met een geschikte opleidende
dienstverlener besproken te worden, omdat hier de competentie voor het hele spectrum van
professionele en bedrijfskundige opleiding en navorming voorhanden is en waarop door de
ondernemingen een beroep kan worden gedaan.

Quelle:
ITF Schwerin, H. J. Buggenhagen, K. Busch
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