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Samenvatting

Aan dit onderzoek namen 1233 ex-cursisten deel die succesvol een knelpuntopleiding

hebben afgerond tussen 2019 en 2021.

● Op het moment van bevraging is 82,4% van hen aan het werk. 2,5% is op het moment

van bevraging niet aan het werk, maar start binnenkort met een nieuwe job. 5,2% is

tijdelijk afwezig wegens ziekte of andere redenen en 9,8% is niet aan het werk.

● 74,8% van de totale groep is aan het werk in een beroep waarvoor hij of zij een

knelpuntopleiding heeft gevolgd.

80% van de totale groep is aan het werk binnen de gevolgde knelpuntopleiding of zoekt

werk  binnen de gevolgde knelpuntopleiding.

● Zij die aan het werk zijn in een beroep gerelateerd aan de knelpuntopleiding:

○ 92,9% geeft aan dat de opleiding hen hielp een job te vinden.

○ Ex-cursisten uit Zorg en Onderwijs zijn het meest positief over de mate waarin ze

in de opleiding voldoende geleerd hebben en ervaring hebben opgedaan,

ex-cursisten uit Business support, Retail en ICT en Bouw en Hout zijn over het

algemeen het minst positief.

○ 83,5% geeft aan dat ze niet verwachten van beroep te veranderen binnen de

komende 12 maanden.

○ Ex-cursisten uit de clusters Bouw en Hout, Diensten aan personen en bedrijven

en Industrie geven vaker aan dat men verwacht een job te zoeken in een ander

beroep.

● Zij die niet aan het werk zijn:

○ 61,7% geeft aan dat ze nooit een job hebben uitgeoefend in het beroep van de

gevolgde knelpuntopleiding.

○ 56,5% is op zoek naar een job die aansluit bij de gevolgde knelpuntopleiding.

○ 48,6% geeft aan dat het beroep waarvoor ze de opleiding volgde niet bij hen

past, waardoor ze een ander beroep zoeken1.

● Zij die aan het werk zijn in een ander beroep

○ 37,9% heeft in het verleden gewerkt in een beroep gerelateerd aan de

knelpuntopleiding. De meest voorkomende redenen waarom ze een ander

beroep zijn gaan uitoefenen, zijn het ontbreken van voldoende ervaring (21,1%),

omdat het beroep niet bij hen paste (14,2%), en het ontbreken van voldoende

vakkennis (11,6%).

○ 22,9% geeft aan in de toekomst een job te willen zoeken die aansluit bij de

opleiding en 46% geeft aan dit misschien te zullen doen.

1 Dit betreft een zeer kleine groep (N=37) omdat de overgrote meerderheid van de respondenten aan het werk
is of op zoek is naar een beroep dat aansluit bij de knelpuntopleiding.
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“Het heeft mijn leven veranderd. Ik ben momenteel zeer succesvol in mijn vak en doe dit vak

met veel passie. Dus ik vind niet het juiste woord om mijn dank te zeggen. Veel dank aan wie

deze training heeft georganiseerd en veel dank aan wie mij deze kans heeft gegeven.”

- Ex-cursist
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Inleiding

Het wordt steeds moeilijker voor werkgevers in knelpuntsectoren om hun vacatures ingevuld

te krijgen. In 2021 staan 190 beroepen op de knelpuntberoepenlijst, de lijst met beroepen

waarvoor werkgevers moeilijker geschikte werknemers vinden (Crevits, 2021). Kwantitatieve

tekorten, waarbij er te weinig mensen zijn die in aanmerking komen om een bepaald beroep

uit te oefenen, zijn al jarenlang de voornaamste oorzaak voor het grootste deel van de

knelpuntberoepen (VDAB, 2011). In combinatie met de huidige krapte op de arbeidsmarkt

en de groeiende vervangingsvraag, staat de Vlaamse arbeidsmarkt hier voor grote

uitdagingen.

VDAB zet als arbeidsmarktregisseur actief in op het begeleiden van werkzoekenden naar

knelpuntopleidingen. Dit zijn opleidingen die erkend zijn door VDAB en die leiden naar een

knelpuntberoep2. Een werkzoekende die een erkende opleiding volgt, heeft recht op het

behoud van de werkloosheidsuitkering en andere voordelen zoals een tussenkomst in de

vergoeding voor cursussen, mobiliteit of kinderopvang.

Zowel wetenschappelijke literatuur als kwantitatieve studies tonen aan dat het volgen van

een opleiding werkzoekenden kan helpen om tewerkstellingswinst te behalen. In 2019 was

bijna drie op vijf van de werkzoekenden (59%) drie maanden na het afsluiten van een

competentieversterkende actie aan het werk (Cijfernota VDAB, 2020). In 2020 was dit

aandeel een stuk lager, maar dit verschil is te wijten aan de ongewoon lange wachttijd

tussen twee opleidingsonderdelen, eerder dan aan een daling van de marktwaarde van

VDAB-opleidingen. Competentieversterkende (knelpunt)opleidingen dragen dus bij aan de

uitstroom naar werk bij werkzoekenden. VDAB heeft echter geen gegevens en datastromen

om na te gaan in welke job de cursisten uiteindelijk belanden en of het volgen van een

knelpuntopleiding dus ook leidt tot het invullen van een knelpuntvacature.

2 In dit rapport gebruiken we de term knelpuntopleiding om te verwijzen naar door VDAB-erkende opleidingen
die leiden naar een knelpuntberoep.
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Onderzoeksvragen

Deze bevraging heeft als doel de aansluiting tussen knelpuntopleidingen en vacatures voor

knelpuntberoepen te meten met het oog op het versterken van de VDAB-dienstverlening.

● In welke mate oefent de ex-cursist een job uit die aansluit bij de gevolgde

knelpuntopleiding?

● In welke mate helpt de gevolgde knelpuntopleiding de cursist om zijn/haar beroep

uit te oefenen?

● Wat zijn de oorzaken van het niet-uitstromen naar werk of naar een

knelpuntberoep bij cursisten?

● Zien we een verschil tussen de verschillende knelpuntopleidingen (op het niveau van

de clusters) wat betreft de uitstroom naar werk en de invulling van

knelpuntberoepen?

Methode

Om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden, werden ex-cursisten uit

knelpuntopleidingen bevraagd met een online bevraging in maart 2022. We willen de

uitstroom na de opleidingen meten en houden daarom enkel rekening met volledig

afgeronde en geslaagde opleidingen in de periode van 2019 tot 2021. We nemen hier een

bredere tijdspanne om ook de uitstroom pre-COVID-19 te meten.

De kwantitatieve data uit de bevraging worden aangevuld met onze monitoringsgegevens

om de uitstroom naar werk en de achtergrondkenmerken van deze doelgroep zo optimaal

mogelijk in kaart te brengen.
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Voorgaande studies

Effectmeting knelpuntopleidingen

In 2012 vond een effectmeting plaats vanuit VDAB met als doel het aandeel ex-cursisten dat

werkt in het aangeleerde knelpuntberoep te bepalen en na te gaan in welke mate de

ex-cursisten voldoen aan de verwachtingen van de werkgever. Om hierop een antwoord te

bieden, werden ex-cursisten bevraagd in de periode van juni 2012 tot september 2014 en

werden werkgevers bevraagd na tewerkstelling van de ex-cursist. Een totaal van 2112

ex-cursisten namen deel aan de bevraging. Van de bevraagde ex-cursisten was 73,1% aan het

werk 3 maanden na de opleiding. Van degene die werken, werkt 76,5% in het aangeleerde

beroep van de knelpuntopleiding. Ten opzichte van de totale groep, is 55,9% aan het werk in

het aangeleerde beroep 3 maanden na de opleiding en na 6 maanden opleiding is dit 58,6%.

De ex-cursisten die stage volgden, zijn significant vaker aan het werk in het aangeleerde

beroep (84%), dan zij die geen stage volgden (67%). Bij de groep die aan het werk is in een

ander beroep dan het aangeleerde beroep, geeft 18,2% aan dat ze te weinig ervaring

hebben en 13,8% geeft aan dat er te weinig werkaanbiedingen zijn binnen het aangeleerde

beroep. Van zij die niet aan het werk zijn, zoekt 81,4% in de richting van het aangeleerde

beroep.

Geen werk na een opleiding voor  een knelpuntberoep?

Bovenstaande effectmeting gaf een eerste zicht op de reden van niet-uitstroom naar werk.

In het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma kreeg het HIVA (2014) vervolgens de

opdracht hierover een meer diepgaand onderzoek uit te voeren en de onderwerpen zoals

ondersteuningsnood, actief zoekgedrag, en motivatie in kaart te brengen.

Oorzaken voor niet-uitstroom

Na analyse van een bevraging bij 423 ex-cursisten die 6 maanden na de opleiding niet aan

het werk waren, werden verschillende oorzaken geïdentificeerd:

● Ex-cursisten ervaren een discrepantie tussen wat ze weten en kunnen en wat nodig is

om een beroep uit te oefenen. Hoewel ze aangeven dat de opleiding praktijkgericht

is, kan de aansluiting bij de werkvloer beter wat betreft het aanleren van nieuwe

technieken en technologieën.

● Naast het ontbreken van een stage is de kwaliteit van de stage voor verschillende

ex-cursisten een verbeterpunt, hoewel de stage voor het merendeel van de

respondenten veel leermogelijkheden bood. Een derde van de ex-cursisten zegt dat

ze geen stage liepen in het kader van hun opleiding.

● Ex-cursisten die naast de opleiding geen begeleiding krijgen die gericht is op

loopbaancompetenties en het zoeken naar werk, rapporteren hierover een

onvervulde behoefte.
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Rendement en zoekproces

Opleidingen worden zeer goed beoordeeld wat betreft het rendement, zowat alle cursisten

gaven aan bij te leren. Specialisatie werd minder bereikt, maar is ook niet het doel van de

aangeboden opleidingen. Opvallend is wel dat twee op drie ex-cursisten die stage liepen niet

beginnen werken op de stageplaats, én dat ze ook geen aanbod krijgen. Eén op tien van de

ex-cursisten die na zes maanden niet aan het werk waren, is niet op zoek naar werk. Dit vaak

om positieve redenen zoals een nieuwe opleiding maar ook door problemen in de

persoonlijke levenssfeer. De grote meerderheid van de respondenten zoekt wel werk in de

richting van de opleiding. Desalniettemin lijken deze ex-cursisten selectief wat betreft het

zoeken naar een job, waarbij het voor hen moeilijk is een job te vinden die aansluit bij hun

eigen inhoudelijke voorkeuren of waarvan men de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk vindt.

Daarnaast toont het onderzoek een discrepantie aan tussen het niveau dat men bereikt met

de VDAB-opleiding en het niveau dat werkgevers vragen, waarbij de algemene competenties

onvoldoende blijken te zijn. Ex-cursisten hebben eveneens de ervaring dat werkgevers

voorkeur geven aan mensen met een verleden van coherente werkervaringen. Ook gebrek

aan de gepaste attitudes en onrealistische verwachtingen blijken een probleem te zijn.

Hefbomen in de VDAB interventie

Uit het onderzoek van HIVA blijkt dat de praktijkgerichtheid van de opleiding een cruciaal

element is. Dit is zowel verbonden met het leerproces als met het niveau van

loopbaancompetenties van de werkzoekende en zo wordt eveneens het zoekgedrag op een

positieve manier beïnvloed. Inzetten op de praktijkgerichtheid van een opleiding zorgt

ervoor dat werkzoekenden minder moeilijkheden ervaren in het sollicitatieproces en

vergroot de kans dat een werkzoekende werk gaat zoeken in de richting van de

desbetreffende knelpuntopleiding. Naast praktijkgerichtheid zorgt ook stage voor een

rendement met betrekking tot het zoekproces. Waar de praktijkgerichtheid in het algemeen

zorgt voor betere loopbaancompetenties, zorgt een stage voor meer beroepscompetenties

en een sterkere positie van de werknemer in het sollicitatieproces.
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Afgesloten clusters en uitstroom naar werk

In dit eerste deel van het rapport kijken we naar de gestarte en succesvol beëindigde

knelpuntopleidingen en de uitstroom naar werk op basis van monitoringsgegevens. Hier

maken we een opdeling per beroepencluster.

Tabel 1 en 2 geven ons een overzicht van het aantal gestarte knelpuntopleidingen en

afgesloten clusters3 met een knelpuntopleiding als hoofdopleiding in de periode van 2019

tot 2021. Hier zien we een daling in 2020, waarbij verschillende vormen van contactleren erg

leden onder de corona-pandemie, die zich geleidelijk aan herstelt in 2021. De

corona-pandemie heeft anderzijds wel gezorgd voor een toename in het gestarte aantal

knelpuntopleidingen in de cluster Zorg en Onderwijs.

Tabel 1. Gestarte knelpuntopleidingen

Meetmoment december 2021

2019 2020 2021

Beroepencluster

Business support, retail en ICT 3661 3655 3353

Bouw en Hout 3147 2557 2631

Diensten aan personen en bedrijven 3146 1929 1933

Industrie 3569 2601 2796

Transport en Logistiek 4563 3265 3931

Zorg en Onderwijs 5566 6865 7989

Eindtotaal 23652 20872 22633

Tabel 2. Afgesloten clusters met een knelpuntopleiding als hoofdopleiding

Meetmoment juli 2021 en januari 2022

2019 2020 2021

Beroepencluster

Business support, retail en ICT 1968 2106 2618

Bouw en Hout 1301 1068 1478

Diensten aan personen en bedrijven 2122 1771 1667

Industrie 1632 1472 1545

Transport en Logistiek 1622 1563 2073

Zorg en Onderwijs 2763 2645 3514

Eindtotaal 11408 10625 12895

In Tabel 3 wordt de uitstroom naar werk na 3 maanden4 weergegeven. 65% van de cursisten

stroomde in 2021 uit naar werk binnen de 3 maanden na het beëindigen van een opleiding

die leidt tot een knelpuntberoep. Wanneer we enkel kijken naar de categorieën 00 en 02,

4 Catwz 25, 30, 55, 70, 78, 80, 82, 85, 88, 89, 90, 91, 92 en 93 worden aanzien als ‘uitgestroomd naar werk’

3 Opleidingscluster wordt afgesloten als er na de laatst beëindigde opleiding geen nieuwe opleiding binnen de 3
maanden wordt gestart.
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bedraagt dit aandeel 65,9%, het verschil is dus minimaal. Ten gevolge van de

corona-pandemie zagen we in 2020 een sterke daling van de uitstroom naar werk naar 56%,

met herstel vanaf 2021. Voornamelijk Zorg en Onderwijs kent een grote uitstroom naar

werk, waarbij in 2021 72% van de cursisten binnen 3 maanden uitstroomde naar werk.

Het percentage uitstroom naar werk binnen 3 maanden voor 20195 ligt hoger voor

opleidingen die leiden tot een knelpuntberoep (66,5%) in vergelijking met uitstroom naar

werk na het beëindigen van een competentieversterkende actie (59%) in het algemeen en

opleidingen die niet leiden tot een knelpuntberoep (63,4%).

Tabel 3. Uitstroom naar werk na 3 maanden

Meetmoment juli 2021 en januari 2022

2019 2020 2021

Beroepencluster

Bouw en Hout 824 560 924

Business support, retail en ICT 1255 972 1543

Diensten aan personen en bedrijven 1392 985 1115

Industrie 1058 765 1062

Transport en Logistiek 998 776 1295

Zorg en Onderwijs 2059 1893 2525

Eindtotaal 7586 5951 8434

% uitstroom naar werk 66,5% 56% 65,4%

5 We maken hier de vergelijking met 2019 omdat 2020 erg beÏnvloed werd door de corona-pandemie en de
cijfers voor 2021 op heden nog niet beschikbaar zijn.
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Van knelpuntopleiding naar knelpuntberoep?

Beschrijving steekproef

Er werd een steekproef getrokken van 8000 ex-cursisten die een opleidingscluster - waarbij

de hoofdopleiding een knelpuntopleiding was - succesvol hebben afgerond tussen 2019 en

2021. Bijkomend houden we enkel rekening met opleidingen die minimaal 150 uren

bevatten6 en opleidingen binnen de financieringsvorm 1, 2 en 3 (conform

monitoringsrapportage)7. Gegeven de overgang van Competent 1 naar Competent 2 in

september 2022, werd deze steekproef beperkt tot opleidingsclusters afgerond voor 10

september 2021 zodat de koppeling met Competent 1 beroepen gemaakt kan worden. Dit

reduceert de finale steekproef tot 7700 ex-cursisten die succesvol een opleidingscluster -

waarvan de hoofdopleiding een knelpuntopleiding was - hebben afgerond.

Met een response rate van 16%, namen 1233 van de 7700 uitgenodigde respondenten deel

aan deze bevraging.

Achtergrondkenmerken

Het merendeel van de respondenten heeft het vrouwelijke geslacht (55%). De grootste

groep respondenten heeft een leeftijd tussen 30 en 39 jaar (37%). Maar 6% van de

respondenten is 55+. Een op vier respondenten is kortgeschoold (26%), bijna de helft is

middengeschoold (49%) en 7% heeft een arbeidshandicap of -beperking. Het merendeel van

de respondenten is minder dan 1 jaar werkloos bij de start van de opleiding (68%), waarvan

31% minder dan 3 maanden werkloos is. De meerderheid van de respondenten volgde een

opleiding met een opleidingsstage (67%). Hier zien we grote verschillen wat betreft de

clusters (Tabel 3). De tijd tussen het afronden van de opleidingscluster en het invullen van de

bevraging varieert tussen 9 maanden en 3 jaar, met een gemiddelde van 1 jaar en 9

maanden.

7 100% VDAB financiering, gemengde financiering, en erkenning (opleidings)aanbod bij andere actoren

6 Enkel opleidingsclusters met minimum 150 uur (opleidingsuren, stage-uren, uren thuisleren) en
opleidingsclusters met een uitgevoerde beroepsgerichte hoofdopleiding maar minder dan 150 uur worden
meegenomen.
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Tabel 4. Aandeel respondenten met opleidingsstage per beroepencluster

Beroepencluster % opleiding met opleidingsstage

Business support, retail en ICT 43,6%

Bouw en Hout 60,6%

Transport en Logistiek 38,4%

Zorg en Onderwijs 96,6%

Diensten aan personen en bedrijven 64,0%

Industrie 47,5%

Respondenten komen voornamelijk uit de beroepenclusters Zorg en Onderwijs (36,9%) en

Business support, retail en ICT (24,4%). De meerderheid van de respondenten was bij start

van de opleiding werkzoekende met werkloosheidsuitkering (catwz 00) (68,9%). Alle

beschrijvende statistieken over de steekproef zijn terug te vinden in bijlage 1.

Representativiteit

Om de betrouwbaarheid van onze data en conclusies te toetsen, gaan we de

representativiteit van de steekproef na. We zien hier een oververtegenwoordiging van

respondenten uit de cluster Zorg en Onderwijs en een ondervertegenwoordiging voor de

sectoren Transport en Logistiek en Diensten aan personen en bedrijven. Daarnaast zien we

dat respondenten uit de steekproef een hoger percentage uitstroom naar werk na 3

maanden kennen dan de populatie.

Tabel 5. Representativiteit van de steekproef

Populatie Steekproef Wegingsfactor

Beroepencluster

Bouw en Hout 11% 11% 1,05

Business support, retail en ICT 19% 24% 0,78

Diensten aan personen en bedrijven 16% 9% 1,77

Industrie 13% 12% 1,10

Transport en Logistiek 15% 7% 2,03

Zorg en Onderwijs 26% 37% 0,71

Uitstroom naar werk na 3 maanden 62,9% 75,2%

Om de over- en ondervertegenwoordiging van bovenstaande sectoren op te heffen kiezen

we voor herweging om deze steekproef representatief te maken (Tabel 5).

In een non-response analyse gaan we na of we betekenisvolle verschillen zien tussen de

ex-cursisten uit de steekproef die wel en niet hebben deelgenomen aan de bevraging. We

zien hier dat de uitstroom naar werk na 3 maanden significant hoger is voor ex-cursisten die

deelnamen aan de bevraging (75,3%) dan voor ex-cursisten die niet deelnamen aan de
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bevraging (67,6%). Ditzelfde zien we voor de uitstroom naar werk na 6 maanden waarbij

respectievelijk 81,9% en 73,4% uitstroomde naar werk.

Analyse

In de data-analyse werd gebruikt gemaakt van het statistische programma SPSS. Omdat veel

van de variabelen in de steekproef van categorische aard zijn, werd een Chi-kwadraattoets

uitgevoerd om te onderzoeken of er tussen twee variabelen een statistisch significant

verband bestaat. In de analyses gaan we het verband na tussen de bevraagde variabelen en

achtergrondkenmerken zoals leeftijd (55+), studieniveau (kortgeschoold),

werkloosheidsduur (langdurig werkloos), catwz (uitkeringsgerechtigde), een opleidingsstage

en de verschillende clusters. Voor de categorie werkzoekenden maken we een vergelijking

tussen de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (catwz 00 en 02) en de vrij ingeschreven

werkzoekenden (catwz 03). Significante verbanden bij p<0,05 worden weergegeven in

tabellen.

Analyses waarbij het verband tussen achtergrondkenmerken en bevraagde
variabelen wordt getoetst en statistisch significante effecten worden gerapporteerd.
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Data-analyse

Op het moment van bevraging is 82,4% van de bevraagde ex-cursisten aan het werk. 2,5% is

op het moment van bevraging niet aan het werk, maar start binnenkort met een nieuwe job.

5,2% is tijdelijk afwezig wegens ziekte of andere redenen en 9,8% is niet aan het werk

(Figuur 1).

Van zij die aan het werk zijn of binnenkort starten met een job, werkt 82,8% in een beroep

waarvoor hij of zij een knelpuntopleiding heeft gevolgd8. Dit wil zeggen dat 74,8% van de

totale groep bevraagde ex-cursisten aan het werk is in een beroep waarvoor hij of zij een

knelpuntopleiding heeft gevolgd. 15,5% is aan het werk, maar niet in een beroep gerelateerd

aan de gevolgde knelpuntopleidingen.

Figuur 1. Beroepssituatie van de ex-cursisten

N=1231

Uit analyse blijkt een significant verband tussen werkloosheidsduur (gemeten bij

start van de opleiding) en het al dan niet aan het werk zijn op het moment van de

bevraging. Respondenten die bij de start van hun opleiding langdurig werkloos

waren (meer dan 1 jaar), zijn vaker niet aan het werk op het moment van bevraging dan zij

die minder dan 1 jaar werkloos waren. Desalniettemin is 81,8% van zij die bij de start van

hun opleiding langer dan 1 jaar werkloos waren aan het werk. We zien geen significante

verbanden voor leeftijd (55+), studieniveau (kortgeschoold), en catwz (uitkeringsgerechtigd).

Respondenten die een opleidingsstage deden die aansluit bij de hoofdopleiding zijn

significant vaker aan het werk (83%) dan zij die geen stage deden (81,7%), hoewel het

verschil minimaal is. Dit verschil wordt groter wanneer we kijken of ze aan het werk zijn in

8 op basis van de vraag “Werk je in een beroep waarvoor de je opleiding *hoofdopleiding van de respondent
wordt weergegeven* hebt gevolgd?”
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het beroep van de gevolgde knelpuntopleiding: 80% van de totale groep respondenten die

een opleidingsstage deden, zijn aan het werk in een beroep waarvoor ze de

knelpuntopleiding volgden, voor de groep die geen opleidingsstage deed ligt dit aandeel op

65,4%.

Wat betreft de clusters zien we dat respondenten uit de cluster Bouw en Hout vaker niet aan

het werk zijn op het moment van de bevraging dan respondenten uit de andere clusters.

Voor de cluster Zorg en Onderwijs zien we het tegenovergestelde; respondenten uit deze

cluster zijn op het moment van de bevraging vaker wel aan het werk in vergelijking met de

andere clusters (Tabel 6).

Tabel 6. Aan het werk: verschillen tussen clusters

Aan het werk* Niet aan het werk**

Bouw en Hout 77,9% 22,1%

Zorg en Onderwijs 90,4% 9,6%

Alle clusters 84,9% 15,1%

*voor de berekening van aan het werk werden de groepen ‘aan het werk’ en ‘start binnenkort een nieuwe job’ samengenomen
**voor de berekening van niet aan het werk werden de groepen ‘werkloos’ en ‘tijdelijk afwezig’ samengenomen
Enkel significante verbanden worden weergegeven in deze tabel.

In een volgende stap kijken we naar de groep die aan het werk is, naar de werkzaamheid in

het beroep waarvoor zij een opleiding hebben gevolgd. We zien geen significante verschillen

voor 55+ers, uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, kortgeschoolden en langdurig

werklozen. Wat betreft de sectoren zien we significante verbanden voor de clusters Bouw

en Hout, Business support, retail en ICT, Transport en Logistiek, en Industrie waarbij

respondenten minder vaak aan het werk zijn in een beroep gerelateerd aan de opleiding in

vergelijking met de andere clusters. Respondenten uit Zorg en Onderwijs zijn vaker aan het

werk in een beroep gerelateerd aan hun opleiding (Tabel 7).

Tabel 7. Aan het werk in beroep gerelateerd aan de opleiding: verschillen tussen clusters

Aan het werk in een beroep
gerelateerd aan de opleiding*

Niet aan het werk in een beroep
gerelateerd aan de opleiding*

Bouw en Hout 70,2%* 29,8%*

Business support, retail & ICT 79,5%* 20,5%*

Transport en Logistiek 76,9%* 23,1%

Zorg en Onderwijs 94,6%* 5,4%*

Diensten aan personen en
bedrijven

82,9% 17,1%

Industrie 78,4%* 21,6%*

Alle clusters 84,6% 14,3%

*hierbij wordt enkel gekeken naar de groep die aan het werk is
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Hieronder analyseren we de antwoorden van drie verschillende groepen, namelijk (a) zij die

aan het werk zijn in een beroep waarvoor ze de knelpuntopleiding hebben gevolgd, (b) zij

die niet aan het werk zijn, en (c) zij die aan het werk zijn in een ander beroep niet

gerelateerd aan de gevolgde knelpuntopleiding.

A. Aan het werk in het beroep van de knelpuntopleiding

In deze eerste groep - zij die aan het werk zijn in het beroep van de knelpuntopleiding -

worden eveneens ex-cursisten meegenomen die starten in een nieuwe job in het beroep van

de knelpuntopleiding of ex-cursisten die werken in het beroep van de knelpuntopleiding

maar tijdelijk afwezig zijn. Aan deze groep werden enkele stellingen voorgelegd die peilen

naar de mate waarin de opleiding hen hielp het beroep uit te oefenen. Deze stellingen

worden over het algemeen positief geëvalueerd. Meer dan 9 op 10 ex-cursisten geeft aan

dat de opleiding hen hielp een job te vinden en het beroep uit te oefenen. Meer dan 8 op 10

ex-cursisten geeft aan dat ze voldoende geleerd hebben om dit beroep uit te oefenen en de

opleiding hen een goed beeld gaf over het beroep en de arbeidsomstandigheden. De stelling

of men voldoende ervaring had opgedaan tijdens de opleiding scoorde het minst goed,

waarbij meer dan 7 op 10 ex-cursisten hiermee akkoord ging.

Figuur 2. In welke mate ga je akkoord met onderstaande stellingen?

N= 891

Respondenten hebben deze stellingen beoordeeld op een 5-punt likert schaal. In deze tabel worden de

gezamenlijke percentages weergegeven van zij die akkoord of helemaal akkoord gingen met deze stellingen.

Uit analyse blijkt een significant verband tussen de mate waarin respondenten

(helemaal) akkoord gaan met de stellingen en de cluster en opleidingen met een

opleidingsstage. We zien geen significante verschillen voor de eerste stelling,

respondenten uit alle clusters geven in hoge mate aan dat de opleiding hen geholpen heeft

een job te vinden. We zien wel verschillen in de mate waarin respondenten aangeven dat de

opleiding hen helpt hun huidige beroep uit te oefenen. Respondenten uit Business support,
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retail en ICT, Industrie en uit Bouw en Hout gaan minder vaak (helemaal) akkoord, terwijl

respondenten uit Zorg en Onderwijs en Diensten aan personen en bedrijven vaker akkoord

gaan. Respondenten uit Zorg en Onderwijs en Transport en Logistiek geven vaker aan dat ze

zonder deze opleiding het beroep niet hadden kunnen uitoefenen. De andere sectoren

daarentegen gaan hier minder vaak (helemaal) akkoord. Respondenten uit Zorg en

Onderwijs geven vaker aan voldoende geleerd te hebben en voldoende ervaring te hebben

opgedaan om de opleiding uit te oefenen. Ze geven ook vaker aan dat de opleiding een goed

beeld gaf over het beroep en de arbeidsomstandigheden. Respondenten uit Business

support, retail en ICT zijn over het algemeen het minst positief. Zij geven minder vaak aan

voldoende geleerd te hebben, voldoende ervaring te hebben opgedaan en een goed beeld

te hebben over het beroep en de arbeidsomstandigheden. Respondenten uit Bouw en Hout

en Industrie geven minder vaak aan voldoende geleerd te hebben en voldoende ervaring te

hebben opgedaan, maar we zien geen verschil voor het hebben van een goed beeld over het

beroep en de arbeidsomstandigheden. Voor de respondenten uit Transport en Logistiek en

Diensten aan personen en bedrijven zien we geen betekenisvolle verschillen. Wat betreft

opleidingen met een opleidingsstage zien we dat respondenten over het algemeen

positiever zijn, zeker wat betreft de mate waarin de opleiding helpt om de job uit te oefenen

en en mate waarin ze voldoende geleerd hebben en ervaring hebben opgedaan om het

beroep uit te oefenen. Alle cijfers worden weergegeven in Tabel 8.
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Tabel 8. Verband tussen stellingen en clusters en opleidingsstage

Business support,
retail en ICT
N=205

Bouw en Hout

N=71

Transport en
Logistiek
N=63

Zorg en Onderwijs

N=406

Diensten aan
personen en
bedrijven N=77

Industrie

N=95

Opleidingsstage

N=1233

Deze opleiding heeft me geholpen om
een job te vinden

90,6% 94,6% 93,8% 94,1% 94,9% 88,5% 92,8%

Deze opleiding helpt me mijn beroep
uit te oefenen

84%* 84,7%* 95,2% 96,7%* 96,7%* 85,9%* 93,4%*

Zonder deze opleiding had ik dit
beroep niet kunnen uitoefenen

63,3%* 68,6%* 89,8%* 91,5%* 68%* 69%* 80,6%*

Ik heb in deze opleiding voldoende
geleerd om dit beroep uit te oefenen

65,8%* 63,8%* 85% 95%* 90,3% 70,4%* 85,8%*

Ik heb in deze opleiding voldoende
ervaring opgedaan om dit beroep uit
te oefenen

54,7%* 52,9%* 77,8% 88% 79,5% 56,7%* 79%*

Deze opleiding gaf me een goed beeld
over het beroep en de
arbeidsomstandigheden

69,6%* 75,3% 83,2% 89,1%* 85,1% 74,3% 85%*

In deze tabel worden de gezamenlijke percentages weergegeven van zij die akkoord of helemaal akkoord gingen met deze stellingen.
Significante verschillen worden aangeduid met een *

17



De meerderheid van deze groep ex-cursisten (83,5%) geeft aan dat ze niet verwachten van

beroep te veranderen binnen de komende 12 maanden, 13,3% geeft aan het nog niet te

weten en de kleinste groep met 3,2% antwoordt hier positief. Deze laatste groepen geven als

voornaamste redenen dat het loon te laag is (33,9%) en dat er niet voldoende toekomst- of

doorgroeimogelijkheden zijn (24,2%). Andere redenen die ex-cursisten opgeven in het open

tekstveld (47,6%) hebben voornamelijk betrekking op het beroep niet graag doen, enkel

tijdelijke contracten krijgen, medische problemen en hoge werkdruk (Tabel 9). Als

belangrijkste reden wordt ‘Andere’ gekozen (40,6%), gevolgd door ‘Het loon is te laag’

(19,4%). Bij ‘Andere’ geven respondenten vaak aan een te hoge werkdruk te ervaren, weinig

werk-privé balans te hebben en tewerkgesteld zijn met tijdelijke contracten als redenen om

(misschien) van beroep te willen veranderen.

Tabel 9. Redenen waarom men (misschien) binnen de komende 12 maanden van beroep wil veranderen

N=124

Het werken in ploegen is te zwaar 7,3%

Het nachtwerk is te zwaar 4%

Het loon is te laag 33,9%

Het beroep past niet bij mij 6,5%

Het beroep is te zwaar 8,9%

Het beroep biedt me te weinig toekomst- en doorgroeimogelijkheden 24,2%

De werkuren zijn niet flexibel 13,7%

De job is niet uitdagend genoeg 14,5%

Andere 47,6%

% van respondenten die dit antwoord kiest. Respondenten kunnen hier meerdere antwoorden aanduiden.

Uit analyse blijkt een significant verband tussen de eigen verwachting dat men de

komende 12 maanden een job gaat zoeken in een ander beroep en de cluster.

Respondenten uit de clusters Bouw en Hout, Diensten aan personen en bedrijven en

Industrie geven vaker aan dat men verwacht een job te zoeken in een ander beroep.

Respondenten uit de cluster Zorg en Onderwijs geven net vaker aan dat ze niet verwachten

een ander beroep te kiezen in de komende 12 maanden. We zien geen significante

verschillen in vergelijking met de totale steekproef in de redenen waarom ze verwachten

een ander beroep te zoeken voor deze clusters, alsook geen significante verschillen voor

55+, uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, kortgeschoolden en langdurig werklozen (Tabel

10).
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Tabel 10. Verwachting dat men de komende 12 maanden een job gaat zoeken in een ander beroep:
verschillen tussen clusters*
N=887

Ja Nee Ik weet het nog niet

Bouw en Hout 4% 72% 24%

Zorg en Onderwijs 2,4% 91,7% 5,9%

Diensten aan personen
en bedrijven

8,3% 70,7% 21,1%

Industrie 6,7% 71,4% 21,9%

Alle clusters 3,2% 83,5% 13,3%

*hierbij wordt enkel gekeken naar de groep die aan het werk is.
Enkel significante verbanden worden weergegeven in deze tabel.

B. Niet aan het werk

De tweede groep ex-cursisten die we bespreken in dit rapport zijn zij die op het moment van

de bevraging niet aan het werk zijn (9,8%). Ruim 6 op 10 van deze ex-cursisten (61,7%) geeft

aan dat ze nooit een job hebben uitgeoefend in het beroep van de gevolgde

knelpuntopleiding. Van zij die wel het beroep uitoefende van de knelpuntopleiding (38,3%),

geeft ruim de helft aan dat het contract werd stopgezet of niet verlengd door de werkgever

(53,5%). De overigen geven aan dat ze zelf het contract hebben stopgezet (30,2%) of dat het

werd stopgezet in onderling overleg (16,3%). Redenen voor stopzetting uit eigen initiatief

zijn erg divers, waarbij 30,8% aangeeft dat het beroep toch niet bij hen paste. Redenen voor

stopzetting uit initiatief van de werkgever waren voornamelijk van economische aard

(17,4%), en niet zozeer omdat de ex-cursisten te weinig kennis (8,7%) of te weinig ervaring

hadden (4,3%). 9

Ruim de helft van zij die niet aan het werk zijn, is op zoek naar een job die aansluit bij de

gevolgde knelpuntopleiding (56,5%). 24,3% van deze groep is enkel op zoek naar een

gerelateerde job, 32,2% zoekt daarnaast ook naar jobs die niet gerelateerd zijn aan de

gevolgde opleiding. Bijna 1 op 3 is louter op zoek naar een job die niet gerelateerd is aan de

opleiding (32,2%) en ruim 1 op 10 is niet op zoek naar een job (10,4%) (Figuur 3).

Ex-cursisten die niet op zoek zijn naar een job geven als voornaamste redenen

gezondheidsredenen of het starten van een nieuwe opleiding.

Dit maakt dat 80% van de totale groep bevraagde ex-cursisten aan het werk is binnen de

gevolgde knelpuntopleiding of werk zoekt binnen de gevolgde knelpuntopleiding. Voor de

9 Omdat deze groepen te klein zijn (respectievelijk N=13 en N=23) kunnen we hierop geen vergelijkende
analyses op basis van clusters uitvoeren.
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groep respondenten die een opleidingsstage volgden ligt dit aandeel op 84,3%, voor de

groep die een opleiding zonder opleidingsstage deed, ligt dit aandeel op 73,1%.

Figuur 3. Ben je op zoek naar een job die aansluit bij je opleiding?

N=115

In Tabel 11 worden de redenen weergegeven waarom ex-cursisten die niet aan het werk zijn,

niet op zoek zijn naar een job die aansluit bij de opleiding. Dit gaat om een kleine groep van

37 respondenten. Bijna de helft van de ex-cursisten geeft aan dat het beroep waarvoor ze de

opleiding volgde niet bij hen past (48,6%). Respectievelijk 35,1% en 29,7% geeft aan te

weinig ervaring en te weinig vakkennis te hebben om het beroep uit te oefenen. Voor 27%

van de ex-cursisten is het beroep te zwaar. Bij andere redenen worden vaak

gezondheidsproblemen genoemd. Als belangrijkste redenen wordt het vaakst gekozen voor

‘het beroep past niet bij mij’ (21,4%), ‘ik heb te weinig ervaring om dit beroep uit te

oefenen’ (21,4%) en ‘het beroep is te zwaar’ (10,7%). We zien geen betekenisvol verschil in

deze redenen voor ex-cursisten die wel en geen opleiding met opleidingsstage volgden.

Tabel 11. Waarom zoek je geen job die aansluit bij de opleiding?

N=37

Ik heb te weinig vakkennis om dit beroep uit te oefenen 29,7%

Ik heb te weinig ervaring om dit beroep uit te oefenen 35,1%

Het werken in ploegen is te zwaar 5,4%

Het nachtwerk is te zwaar 8,1%

Het loon is te laag 16,2%

Het beroep past niet bij mij 48,6%

Het beroep is te zwaar 27%

Het beroep biedt me te weinig toekomst- en doorgroeimogelijkheden 16,2%

Er zijn onvoldoende vacatures voor dit beroep in mijn regio 8,1%

De werkuren zijn niet flexibel 16,2%
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De jobs zijn niet uitdagend genoeg 13,5%

Andere 11,60%

% van respondenten die dit antwoord kiest. Respondenten kunnen hier meerdere antwoorden aanduiden.

Ruim de helft van zij die niet aan het werk zijn is - al dan niet exclusief - op zoek naar een job

die aansluit bij de gevolgde opleiding. Ruim 6 op 10 ex-cursisten geeft aan reeds

gesolliciteerd te hebben voor dergelijke job, maar werd niet aangeworven (62,2%) en 20,6%

heeft nog een lopende sollicitatieprocedure voor dergelijke job. De meest voorkomende

redenen waardoor ex-cursisten niet werden aangeworven voor een beroep dat aansluit bij

de opleiding is omdat ze te weinig ervaring (60,5%) en vakkennis hebben (26,3%). Bij

‘andere’ werd enkele keren aangegeven dat de ex-cursist niet het gevraagde rijbewijs had

behaald (Tabel 12).

Tabel 12. Waarom werd je niet aangeworven voor een job die aansluit bij de opleiding?

N=38

Volgens de werkgever heb ik te weinig vakkennis 26,3%

Volgens de werkgever heb ik te weinig ervaring 60,5%

Ik weet het niet 31,5%

Ik slaagde niet voor de testen 7,9%

Het sollicitatiegesprek verliep niet zoals gehoopt 5,2%

Andere 18,4%

Aan zij die op zoek zijn naar een beroep dat aansluit bij de opleiding werden enkele

stellingen voorgelegd die peilen naar de mate waarin de opleiding hen zal helpen het beroep

uit te oefenen (Figuur 4). Ruim de helft geeft aan dat er voldoende vacatures beschikbaar

zijn (53,3%) en dat de opleiding hen helpt een job te vinden (51,2%). Ruim 6 op 10 geeft

eveneens aan dat de opleiding hen zal helpen dit beroep uit te oefenen (62%). Bijna 7 op 10

geeft aan voldoende geleerd te hebben om het beroep uit te oefenen (69,4%) en de helft

zegt ervaring te hebben opgedaan (52,4%).
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Figuur 4. In welke mate ga je akkoord met onderstaande stellingen?

N=61

In deze tabel worden de gezamenlijke percentages weergegeven van zij die akkoord of helemaal akkoord
gingen met deze stellingen.

C. Aan het werk in een ander beroep

Een kleine groep van ex-cursisten is op het moment van de bevraging aan het werk, maar

niet in een beroep waarvoor ze de opleiding volgde (15,5%). Bijna 1 op 4 ex-cursisten heeft

in het verleden wel reeds gewerkt in een gerelateerd beroep (37,9%). De meest

voorkomende redenen waarom ze een ander beroep zijn gaan uitoefenen zijn het ontbreken

van voldoende ervaring (21,1%), omdat het beroep niet bij hen paste (14,2%), en het

ontbreken van voldoende vakkennis (11,6%) (Tabel 13). We zien geen betekenisvol verschil in

deze redenen voor ex-cursisten die wel en geen opleiding met opleidingsstage volgden. Uit

de kwalitatieve analyse komt eveneens naar voren dat respondenten een andere job in een

ander beroep aangeboden kregen.

Tabel 13. Waarom werk je niet (meer) in het beroep waarvoor je de opleiding volgde?

N=190

Belangrijkste reden

Ik heb te weinig vakkennis om dit beroep uit te oefenen 11,6% 7,3%

Ik heb te weinig ervaring om dit beroep uit te oefenen 21,1% 17,3%

Het werken in ploegen is te zwaar 2,1% 0,5%

Het nachtwerk is te zwaar 1,1% 0,7%

Het loon is te laag 10,5% 5,1%

Het beroep past niet bij mij 14,2% 8,2%

Het beroep is te zwaar 9,5% 6%

Het beroep biedt me te weinig toekomst- en doorgroeimogelijkheden 7,9% 4,9%
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De werkuren zijn niet flexibel 4,2% 1,7%

De jobs zijn niet uitdagend genoeg 5,3% 2,3%

Ik heb een andere opleiding gevolgd en doe een beroep dat hierbij aansluit 5,3% 4,2%

Andere 46,3% 40,8%

% van respondenten die dit antwoord kiest. Respondenten kunnen hier meerdere antwoorden aanduiden.

In een open tekstveld werd aan de respondenten gevraagd toe te lichten waarom ze niet

(meer) werken in het beroep waarvoor ze de opleiding volgden. Verschillende respondenten

geven aan dat ze niet worden aangenomen wegens gebrek aan ervaring of scholing. In deze

laatste zien we vaak terug dat organisaties op zoek zijn naar werknemers met minimaal een

bachelordiploma (bv. voor boekhouder). Enkele voorbeelden:

“Ik word overal geweigerd omdat ik geen werkervaring heb”

“Ondanks de opleiding kreeg ik nergens de kans om te starten. Hiervoor was telkens de reden

dat ik niet genoeg geschoold was.”

“Werkgevers eisen ten minste twee jaar werkervaring in SAP”

Andere terugkerende reacties zijn economische werkloosheid door de corona-pandemie en

slechte arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden (bv. weinig flexibiliteit).

“Ik heb gewerkt als assistent manager maar door de uitbraak van corona zijn de winkels lang

dicht gebleven. Ondertussen ging ik werken als operator om toch bezig te zijn tot de winkels

terug open ging, maar hier kreeg ik snel een vast contract.”

“Het tempo lag te hoog. Ploegwerk was te zwaar.”

In verdere analyses gaan we na of er significante verbanden zijn tussen bovenstaande

redenen en de achtergrondkenmerken en clusters waarin de respondenten een

knelpuntopleiding hebben gevolgd. We zien echter geen significante verschillen per

cluster in vergelijking met de totale steekproef, alsook geen significante verschillen voor

55+ers, uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, kortgeschoolden en langdurig werklozen.

Bijna 1 op 4 ex-cursisten geeft aan in de toekomst een job te willen zoeken die aansluit bij de

opleiding (22,9%) en ruim 4 op 10 geeft aan dit misschien te zullen doen (46%) (Figuur 5).
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Figuur 5. Heb je in de toekomst de intentie om een job te zoeken die aansluit bij de opleiding?

N=177

Ook aan zij die niet aan het werk zijn in een beroep gerelateerd aan de gevolgde

knelpuntopleiding werden enkele stellingen voorgelegd. Hoewel ze in een ander beroep

tewerkgesteld zijn, geeft ruim 4 op 10 aan dat de gevolgde opleiding hen heeft geholpen om

een job te vinden (42,7%). Daarnaast geeft ook de helft aan in de opleiding voldoende

geleerd te hebben om het gerelateerde beroep te kunnen uitoefenen (52,7%) en 4 op 10 dat

ze eveneens voldoende ervaring hebben opgedaan (40%). Meer dan 6 op 10 geeft aan dat

de opleiding hen een goed beeld gaf over het beroep en de arbeidsomstandigheden (62,9%)

(Figuur 6).

Figuur 6. In welke mate ga je akkoord met onderstaande stellingen?

N=175

In deze tabel worden de gezamenlijke percentages weergegeven van zij die akkoord of helemaal akkoord
gingen met deze stellingen.
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Uit analyse blijkt een significant verband tussen de mate waarin respondenten

(helemaal) akkoord gaan met enkele van deze stellingen en de cluster. Respondenten

uit Zorg en Onderwijs geven vaker aan dat de opleiding hen heeft geholpen een job

te vinden (69,2%), terwijl ex-cursisten uit Transport en Logistiek dit net minder vaak

aangeven (27,8%). Hetzelfde zien we voor de opgedane ervaring tijdens de opleiding;

ex-cursisten uit Zorg en Onderwijs geven vaker aan voldoende ervaring te hebben opgedaan

om het beroep uit te oefenen (69,2%), terwijl ex-cursisten uit Transport en Logistiek dit

minder vaak aangeven (23,5%). Voor de andere stellingen en clusters zien we geen

betekenisvolle verschillen. Alle cijfers worden weergegeven in Tabel 14. Deze cijfers hebben

betrekking op zeer kleine groepen respondenten omdat de meerderheid van de

respondenten aan het werk is in een beroep gerelateerd aan de opleiding (zie punt A). We

zien dat ex-cursisten die een opleiding met opleidingsstage volgden positiever zijn over de

mate waarin de opleiding hen heeft geholpen een job te vinden (50,6%) en de mate waarin

ze zonder deze opleiding het beroep niet hadden kunnen uitoefenen (50,6%).

Aan het einde van de bevraging werd aan respondenten gevraagd wat ze graag vooraf

hadden geweten over de beroepen die je kan uitoefenen na de opleiding. 655 respondenten

deelden hier hun mening. Na kwalitatieve analyse van de antwoorden zien we voornamelijk

positieve reacties, ex-cursisten waren goed op de hoogte de beroepen gerelateerd aan de

opleiding.

“Ik werd voldoende geïnformeerd over datgene wat ik kon verwachten ivm de opleiding en

het beroep. Goed dat je tijdens de opleiding ook kon “proeven” van de verschillende

keuzerichtingen.”

Waar ex-cursisten nog graag extra informatie over hadden, had vooral betrekking op de

loonsverwachting, de scholingsgraad, en de nodige ervaring. Als eerste gaven verschillende

respondenten aan te weinig info te hebben over het loon gekoppeld aan de beroepen

waarvoor ze de opleiding volgenden. Enkele respondenten gaven ook aan dat ze op

voorhand niet wisten dat er geen anciënniteit in rekening gebracht werd, waardoor het loon

lager was dan verwacht. Daarnaast is er ook vraag naar de specifieke arbeidsvoorwaarden

gekoppeld aan het paritair comité waartoe het beroep hoort. Verder geven ook enkele

respondenten aan dat ze graag vooraf geweten hadden dat verschillende werkgevers

minimaal een bachelordiploma vragen voor bepaalde jobs, waardoor ze niet in aanmerking

komen voor deze jobs met een graduaatsdiploma.

“Met een VDAB diploma heb je niet genoeg kennis om daarna te starten tussen allemaal

bachelors en masters.”
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Verder geven respondenten ook aan dat ze niet wisten dat het moeilijk zou zijn een job te

vinden gerelateerd aan de opleiding door het ontbreken van relevante werkervaring.

Respondenten geven ook enkele suggesties om hen een nog beter beeld te geven over de

opleiding of kansen op een latere job te verhogen door middel van sollicitatietraining.

“Misschien een gesprek met iemand die de opleiding volgde en nu in het beroep staat.”

“Ik had liever 2 weken inleefstage gedaan voor ik aan de opleiding begon. Op de filmpjes

laten ze alleen maar de mooie kanten zien, in realiteit is het niet zo.”

Over het algemeen lezen we in de open vragen zeer positieve reacties van ex-cursisten over

VDAB en de kwaliteit van de opleidingen.

“Het heeft mijn leven veranderd. Ik ben momenteel zeer succesvol in mijn vak en doe dit vak

met veel passie. Dus ik vind niet het juiste woord om mijn dank te zeggen. Veel dank aan wie

deze training heeft georganiseerd en veel dank aan wie mij deze kans heeft gegeven.”

“Niets, de opleiding was compleet. Doordat ik een goede opleiding heb gehad, doe ik deze

job nog steeds met veel liefde en passie.”

“Niks dan lof voor VDAB.”

“Ik vind het super dat VDAB feedback vraagt na een jaar aan het werk. Om zo een beter

beeld te krijgen van de leerlingen en de opleiding. Top!”
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Tabel 14. Verband tussen stellingen en clusters

Business support,
retail en ICT
N=39

Bouw en Hout

N=31

Transport en
Logistiek
N=36

Zorg en Onderwijs

N=13

Diensten aan
personen en
bedrijven N=29

Industrie

N=27

Opleidingsstage

Deze opleiding heeft me geholpen om
een job te vinden

41% 54,8% 27,8%* 69,2%* 37,9% 44,4% 50,6%*

Zonder deze opleiding had ik dit
beroep niet kunnen uitoefenen

33,3% 50% 27,8% 61,5% 40,7% 44,4% 50,6%*

Ik heb in deze opleiding voldoende
geleerd om dit beroep uit te oefenen

54,3% 60% 41,2% 76,9% 62,1% 35,7% 59,7%

Ik heb in deze opleiding voldoende
ervaring opgedaan om dit beroep uit
te oefenen

41,7% 53,3% 23,5%* 69,2%* 37,9% 32,1% 40,8%

Deze opleiding gaf me een goed beeld
over het beroep en de
arbeidsomstandigheden,

56,8% 67,9% 58,8% 76,9% 67,9% 57,7% 59,2%

In deze tabel worden de gezamenlijke percentages weergegeven van zij die akkoord of helemaal akkoord gingen met deze stellingen.
Significante verschillen worden aangeduid met een *
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Conclusies en aanbevelingen

Competentieversterkende knelpuntopleidingen zorgen voor tewerkstellingswinst en dragen

bij aan de uitstroom naar werk bij werkzoekenden. In dit onderzoek gingen we na in welke

mate werkzoekenden (na het succesvol beëindigen van een knelpuntopleiding) doorstromen

naar knelpuntberoepen waarvoor ze een opleiding volgden. Op basis van een bevraging bij

1233 ex-cursisten kunnen we enkele conclusies en aanbevelingen formuleren.

Knelpuntvacatures worden ingevuld door ex-cursisten uit knelpuntopleidingen

Drie vierde van zij die een knelpuntopleiding succesvol beëindigen, zijn aan het werk in het

beroep waarvoor ze werden opgeleid. Naast de verwachte tewerkstellingswinst van

competentieversterkende opleidingen, waarbij de ruime meerderheid na het volgen van een

opleiding ook effectief aan het werk gaat, zien we dat acht op tien van de ex-cursisten aan

het werk is in of werk zoekt in het beroep van de gevolgde knelpuntopleiding. De

doorstroom naar knelpuntvacatures is het grootst in de sector Zorg en Onderwijs en wat

lager in de sector Bouw en Hout. Desalniettemin is ook hier de overgrote meerderheid aan

het werk in het beroep van de gevolgde opleiding.

Tegenover voorgaande effectmeting van VDAB uit 2012 zien we een mooie evolutie in

tewerkstellingscijfers en de doorstroom naar knelpuntvacatures. Echter komen dezelfde

aanbevelingen met betrekking tot stage en ervaring naar boven om de kans op uitstroom

naar werk te vergroten en tewerkstellingswinst te maximaliseren.

De overige groep van respondenten is niet aan het werk of aan het werk in een beroep niet

gerelateerd aan de opleiding. Voor deze groep kunnen enkele aanbevelingen geformuleerd

worden. Dit gaat echter om een zeer kleine groep respondenten, waarbij de meerderheid

van de respondenten die werkt in een ander beroep aangeeft interesse te hebben om het

knelpuntberoep waarvoor ze zijn opgeleid uit te oefenen.

Inzetten op ervaring

Om de kans op uitstroom naar werk in een beroep van de gevolgde knelpuntopleiding te

vergroten, kan er worden ingezet op de praktijkgerichtheid van de opleidingen en

stagemogelijkheden. Ex-cursisten die niet aan het werk zijn of niet aan het werk zijn in een

beroep van de opleiding geven vaak aan dat ze te weinig ervaring hebben opgedaan om dit

beroep uit te oefenen. VDAB en zijn partners kunnen daarom maximaal inzetten op het

verhogen van de praktijkgerichtheid van de opleidingen om cursisten nog beter inzetbaar te

maken in de knelpuntberoepen waarvoor ze werden opgeleid. Voorgaand academisch

onderzoek toont aan dat een verhoogde praktijkgerichtheid niet enkel gunstig is voor de

vakcompetenties, maar ook voor de loopbaancompetenties van werkzoekenden.

Samenhangend kunnen stagemogelijkheden binnen opleidingen of aansluitend aan een

opleiding worden uitgebreid om de kans op tewerkstelling te verhogen. VDAB kan zo
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krachtige leeromgevingen creëren en werkzoekenden aantrekkelijker maken voor de

arbeidsmarkt met het oog op het invullen van knelpuntvacatures. Belangrijk hierbij is dat er

kwaliteit wordt nagestreefd in de stage en wordt gezorgd voor een goede match tussen de

werkzoekende en de stageplaats. Een kwalitatieve stageplaats kan ook fungeren als

springplank naar werk voor de werkzoekende waarbij deze na positieve stage een betaalde

job kan uitoefenen bij de stageplaats. Echter is een stage vaak niet of beperkt vergoed,

waardoor werkzoekenden eerder kiezen voor een job - ook wanneer het een job is waarvoor

men niet is opgeleid. Meer openheid van de werkgevers en het bieden van kansen aan

werkzoekenden die succesvol een opleiding hebben afgerond is hier noodzakelijk.

Inzetten op loopbaancompetenties

Naast het ontbreken van ervaring zijn attitude en onrealistische verwachtingen van

werkzoekenden vaak een reden voor de niet-uitstroom naar werk. Zowel deze resultaten als

de resultaten van de HIVA studie tonen aan dat - naast ervaring - persoonlijke en

motivationele factoren de uitstroom naar werk verhinderen. VDAB kan daarom inzetten op

het versterken van loopbaancompetenties zoals sollicitatievaardigheden, zoeken naar werk,

realistische verwachtingen scheppen en motivatie voor betaald werk verhogen. Deze

onrealistische verwachtingen hebben veelal betrekking op de arbeidsvoorwaarden zoals het

loon en de mogelijke job die men kan uitoefenen na het volgen van een knelpuntopleiding.

Daarom is het belangrijk de passendheid in een traject naar werk bij aanvang reeds te

evalueren zodat de werkzoekende voldoende en correcte informatie heeft die de kansen op

tewerkstelling na de opleiding verhogen.

Bewustwording bij werkgevers

Niet enkel werkzoekenden hebben soms onrealistische verwachtingen met betrekking tot

jobs, ook werkgevers hebben vaak onrealistische verwachtingen met betrekking tot het

aanbod op de arbeidsmarkt. Uit de bevraging bleek dat werkgevers vaak verschillende jaren

ervaring vragen in bepaalde jobs, hogere diploma’s verwachten of specifieke vakkennis

vragen. VDAB kan samen met werkgevers bekijken in welke mate deze vaardigheden en

ervaring opgedaan kunnen worden ‘on the job’ of opgevangen kunnen worden met stage of

andere acties. De krappe arbeidsmarkt brengt verschillende uitdagingen met zich mee, ook

voor knelpuntvacatures, om voldoende personeel aan te trekken en te behouden.

Flexibiliteit en creatieve keuzes kunnen de uitstroom naar werk en de invulling van

knelpuntvacatures vergroten.

Bijkomende aanbevelingen

Om de tewerkstellingswinst te optimaliseren is het belangrijk werkzoekenden op te volgen

en eventueel bijkomende begeleiding te bieden na de opleiding. Daarnaast kunnen

systematische metingen bij ex-cursisten voor meer inzicht zorgen in de redenen waarom

men niet uitstroomt naar werk of niet terecht komt in een beroep waarvoor ze een
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knelpuntopleiding hebben gevolgd, waardoor VDAB-dienstverlening snel en evidence-based

kan inspelen op de noden van de klant.
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Bijlage

Bijlage 1. Beschrijvende statistieken steekproef
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Catwz van de respondenten N %

00: WZ MET WERKLOOSHEIDSUITKERINGSAANVRAAG 848 68,9%

02: WZ TIJDENS BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD 20 1,6%

03: VRIJ INGESCHREVEN NIET-WERKENDE WZ 175 14,2%

05: WERKZOEKENDE TEN LASTE VAN O.C.M.W. 67 5,4%

10: WN IN OPZEGTERMIJN OF MET VERBREKINGSVERGOEDING 15 1,2%

14: VAN RECHT OP UITKERING UITGESLOTEN WZ 3 0,2%

32: TEN LASTE RIZIV VOORBER. TEWERKSTELLING 41 3,3%

70: GEPLAATST 3 0,2%

76: AFSCHRIJVING WEGENS ZIEKTE 2 0,2%

77: AFSCHRIJVING WEGENS HERVATTING STUDIE 1 0,1%

78: AFSCHRIJVING WEGENS WERK 6 0,5%

79: AFSCHRIJVING ONBEKENDE REDENEN 3 0,2%

80: DEELTIJDS WERKENDE WZ MET UITKERING 5 0,4%

89: UITZENDKRACHT OP REGELMATIGE BASIS 12 1,0%

90: VOLTIJDS WERKENDE VRIJ INGESCHREVEN WZ 4 0,3%

92: TIJDELIJKE VERPLICHT INGESCHREVEN WZ 2 0,2%

93: DEELT. WERKENDE VRIJ INGESCHREVEN WZ 22 1,8%

97: VRIJSTELLING OM STUDIEREDENEN 2 0,2%
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Bijlage 2. Stellingen voor zij die aan het werk zijn in het beroep van de knelpuntopleiding

Helemaal niet akkoord Niet akkoord Neutraal Akkoord Helemaal akkoord Totaal

Deze opleiding heeft me geholpen een job te

vinden

1.42% 13 0.76% 7 5.01% 46 27.34% 251 65.47% 601 918

Deze opleiding helpt me mijn beroep uit te

oefenen

0.69% 6 1.26% 11 6.29% 55 35.58% 311 56.18% 491 874

Zonder deze opleiding had ik dit beroep niet

kunnen uitoefenen

2.26% 20 6.32% 56 12.30% 109 25.85% 229 53.27% 472 886

Ik heb in deze opleiding voldoende geleerd om

dit beroep uit te oefenen

1.93% 17 4.65% 41 11.12% 98 42.34% 373 39.95% 352 881

Ik heb in deze opleiding voldoende ervaring

opgedaan om dit beroep uit te oefenen

2.15% 19 7.69% 68 16.97% 150 41.86% 370 31.33% 277 884

Deze opleiding gaf me een goed beeld over het

beroep en de arbeidsomstandigheden

1.80% 16 5.61% 50 11.22% 100 45.90% 409 35.47% 316 891
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