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1 Objectieven 

1.1 Achtergrond en doelstellingen 

Dit verslag beschrijft alle stappen van het voortraject van ‘Mozaïek Ondernemingsvorming’, die tot op 

heden zijn gerealiseerd, nl. het definiëren van de eindgebruikers en hun noden, het bepalen van het 

innovatiepotentieel van de gebruikersnoden vanuit een gebruikers standpunt en het opstellen van een 

eerste referentie oplossing. Om strategische redenen is het voortraject echter op non-actief gezet.  

De partners willen eerst nagaan in welke mate er voortgebouwd kan worden op bestaande initiatieven.  

De doelstelling van dit verslag is het documenteren van de tot hiertoe vergaarde informatie, dat  dan 

kan geconsulteerd worden door alle betrokken partijen indien het project opnieuw wordt hervat. 

Dit verslag formuleert een nauwkeurig antwoord op de initiële vragen: 

• Wat behelst het project ‘Mozaïek Ondernemingsvorming’? 

• Waar ligt het innovatiepotentieel van dit project vanuit gebruikerstandpunt? 

Addestino Innovation Management werd door de projecteigenaars, het Programma Innovatieve 

Overheidsopdrachten (PIO) van het Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) 

in samenwerking met SYNTRA Vlaanderen, VDAB, UNIZO en VOKA, aangesteld om het voortraject van 

‘Mozaïek Ondernemingsvorming’, in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten, 

te coördineren. Addestino heeft als missie om innovatie te leveren aan zijn klanten, end-to-end, vanaf 

het idee tot het eindresultaat. Deze missie wordt volbracht dankzij drie centrale pijlers: 

• Addestino omvat een multidisciplinair team dat in staat is om innoverende doorbraken te 

realiseren doorheen business, strategie, technologie en gebruikerservaring. 

• Addestino beheerst een iteratieve end-to-end methodologie waarmee risico gereduceerd 

wordt en product- en dienstontwikkeling succesvol versneld wordt. 

• Addestino bezit een diepgaande technologische kennis en past die pragmatisch toe in 

verscheidende industriesectoren (telecom, gezondheidszorg, energie, transport, elektronica, 

enz.) en in verscheidene omgevingen (startups, kmo’s, multinationals, universiteiten en 

overheidsinstellingen). 

Tijdens het voortraject van ‘Mozaïek Ondernemingsvorming’ neemt Addestino de rol op van externe 

begeleider. Als externe begeleider faciliteert en modereert Addestino de vergaderingen en stimuleert 

de nodige wisselwerking tussen de verschillende partijen. Als externe begeleider treedt Addestino 

steeds op in het algemeen belang, met als taak om de deelnemers aan de marktconsultatie 

resultaatgericht en op één lijn te krijgen. Daarnaast verschaft Addestino het nodige inzicht en de 

nodige ervaring in het innovatiegebeuren, mede door het aanwenden van een weldoordacht plan van 

aanpak voor de voortraject en een methodologie voor de inhoudelijke discussies en denkprocessen 

tijdens de werksessies. 

Dit eindverslag is aldus het resultaat van een gestructureerd proces om het innovatiepotentieel van 

‘Mozaïek Ondernemingsvorming’ te bepalen met als doel de vraagstelling naar aanbodszijde te 

verfijnen in het kader van een precommercieel of een commercieel bestek. 
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1.2 Werkingskader 

In Visie 2050, de langetermijnstrategie van de Vlaamse regering, moet Vlaanderen tegen 2050 een 

regio worden met een lerende cultuur waar iedereen maximaal voorbereid is op een steeds 

evoluerende arbeidsmarkt. Daartoe moet blijvend ingezet worden op competentie- en 

talentontwikkeling, innovatie en omgaan met disruptieve veranderingen. Om vroegtijdig te kunnen 

inspelen op verschuivende jobs en gevraagde competenties, moeten burgers zich permanent kunnen 

bijscholen tot inzetbare krachten in de nieuwe economie. Dit geldt uiteraard ook voor 

ondernemerschap. Via een leven lang leren kunnen ondernemers zich voortdurend bijscholen, zodat 

ze innovatiever zullen ondernemen en beter voorbereid zijn op veranderingen in de markt, met als 

resultaat sterker ondernemerschap en minder falingen. 

1.3 Deelnemende partners 

In het kader van de transparantie en het open karakter van voortraject van ‘Mozaïek 

Ondernemingsvorming’ worden hierbij de deelnemende bedrijven en overheidsdiensten gelijst. 

Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen 

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 

Addestino 

VDAB 

UNIZO 

VOKA 

VLAIO 

Starterslabo 

Haven Coop 
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2 Samenvatting 

Dit document is het verslag van het voortraject “Mozaïek Ondernemingsvorming” waarbij Addestino 

optrad als externe begeleider voor EWI. Omwille van strategische redenen is het voortraject op non-

actief gezet, voor een marktconsultatie heeft kunnen plaatsvinden. Hierdoor bevat het verslag enkel 

de resultaten van de stappen die in het voortraject reeds uitgevoerd zijn.  

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), in samenwerking met SYNTRA Vlaanderen, 

VDAB, UNIZO & VOKA, wenst door middel van een innovatieve aanpak een platform te laten 

ontwikkelen dat potentiële, startende en actieve ondernemers een overzicht aanreikt van het actuele 

en complete aanbod ondernemersvorming in Vlaanderen. De conclusie van het voortraject en de 

mogelijke vervolgstappen voor het opmaken van een aanbesteding zijn nog niet duidelijk, aangezien 

er nog geen marktconsultatie heeft kunnen plaatsvinden. Desalniettemin situeren er zich al inzichten 

op twee vlakken.  

 Als eerste inzicht: het project ‘Mozaïek Ondernemingsvorming’ is zeer innovatief vanuit 

gebruikersstandpunt. Het vinden van de relevante vorming voor specifieke 

ondernemerschapscompetenties en het uitwisselen van ervaringen over gevolgde vormingen komen 

als meest innovatieve noden uit de bus. Verder is het aanbieden van, en het identificeren van lacunes 

in het compleet aanbod ondernemingsvorming een belangrijke stap vooruit in de ondernemers-sector. 

In totaal werden een zeventigtal diverse use cases opgesteld met relevante eindgebruikers, waarvan 

ruim de helft bestempeld werden door die eindgebruikers als “zeer belangrijk”.  

Als tweede inzicht: een eerste referentieoplossing bestaat uit 3 grote functionele blokken die alle 

innovatieve gebruikersnoden realiseert. Het compleet aanbod van ondernemingsvorming, inclusief 

bijhorende data, wordt verzameld vanuit bestaande overzichten, databanken en websites. Het 

platform geeft de relevante overzichten weer aan de (eind)gebruikers, op basis van trefwoorden, 

criteria (bvb. kostprijs, recente toevoegingen) of het profiel van de (eind)gebruiker. De 

(eind)gebruikers wisselen ervaringen uit met elkaar via het profiel, aan de hand van onderlinge 

interacties en het waarderen van de gevolgde vormingen. Tot slot wordt data geanalyseerd om 

(eind)gebruikers te helpen bij het kiezen van vorming / bijsturen van het aanbod.   
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3 Positioneren en definiëren 

3.1 De projectinitiators 

3.1.1 Programma Innovatieve Overheidsopdrachten  

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap 

en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse overheid (en de bredere 

publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor innovatie. Hiertoe wil het PIO 

overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om een deel van hun aankoopmiddelen te 

besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, d.w.z. het (laten) ontwikkelen en/of aankopen van 

innovatieve producten en diensten waarmee ze hun eigen werking en publieke dienstverlening kunnen 

optimaliseren en beter kunnen inspelen op de vele maatschappelijke uitdagingen waarvoor ze staan. 

Op die manier wil het PIO bijdragen tot een performantere overheid, competitievere ondernemingen 

en oplossingen voor uitdagingen van maatschappelijk belang (gezondheid, milieu en energie, 

veiligheid, …). 

Meer informatie is beschikbaar op http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/. 

3.1.2 Syntra Vlaanderen 

SYNTRA Vlaanderen wil uitgroeien tot een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal 

leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Het wil een “thought leader” zijn die via een sterk 

netwerk alle relevante spelers met elkaar verbindt en zo kennis samenbrengt. De visie op opleiden 

vertrekt vanuit een model waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen 

opleidingstraject in handen neemt, om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale 

technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de 

lerende/ondernemer (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden 

mogelijk (op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit 

verschillende invalshoeken: de lerende, het bedrijf/de kmo, de docent. 

Vanuit haar aspiraties en ambities stuurt het agentschap het beleid van haar kernactiviteiten: regie 

ondernemersvorming en regie duaal leren. Via toegewezen trajecten wil het agentschap ook 

ondernemersvorming in de ruime zin stimuleren bij andere opleidingsverstrekkers. Op die manier 

willen we KMO’s en ondernemers klaarstomen voor de wereld van morgen.  

3.1.3 VDAB 

VDAB wil alle Vlaamse burgers helpen om zelf hun loopbaan te ontwikkelen. 

• Als regisseur scheppen ze het inspirerende netwerk daarvoor. 

• Als dienstverlener zetten ze burgers aan om maximaal hun talenten en competenties te 

ontplooien. 

Het is hun missie om in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden de 

arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren, organiseren en bevorderen met het oog 

op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers.  

  

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/
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3.1.4 UNIZO 

De Unie van Zelfstandige Ondernemers, afgekort UNIZO, is een ondernemersorganisatie die ongeveer 

85.000 ondernemers, zelfstandigen, kmo's en vrije beroepen in Vlaanderen en Brussel uit alle sectoren 

verenigt. UNIZO 

• behartigt de ondernemersbelangen bij de overheid, in de media, bij de publieke opinie en bij 

de andere sociale partners  

• geeft aan de leden advies en informatie op sociaal, bedrijfseconomisch, juridisch en 

administratief vlak  

• ondersteunt vorming en lokale netwerking van ondernemers. 

3.1.5 VOKA 

Voka is ondernemersnetwerk in Vlaanderen en vertegenwoordigt de belangen van ondernemingen tot 

op het hoogste niveau. Voka 

• Komt op voor de belangen van Vlaamse ondernemers: Voka houdt elke dag de vinger aan de 

pols. Door te wegen op de politiek halen ze hun slag thuis en plaatsen ze de onderwerpen die 

belangrijk zijn voor ondernemingen hoog op de politieke agenda. 

• brengt samen: Voka is een dynamisch netwerk van ondernemingen. De organisatie is gemaakt 

voor en door ondernemers. Op geregelde tijdstippen brengt Voka zijn leden samen op 

topevenementen en activiteiten. 

• bouwt bruggen: Als ondernemersorganisatie bouwt Voka actief bruggen tussen ondernemers 

in verschillende sectoren. Daarnaast zoekt Voka ook naar samenwerkingsmodellen tussen 

diverse spelers in onze maatschappij. 
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3.2 Het voortraject: “Mozaïek ondernemingsvorming” 

3.2.1 Doel van het platform 

Zoals eerder aangegeven in de langetermijnstrategie van de Vlaamse overheid (zie sectie 1.2), is het 
voor ondernemers belangrijk om een leven lang te leren. Op die manier kunnen zij zich voortdurend 
bijscholen, zodat ze innovatiever zullen ondernemen en beter voorbereid zijn op veranderingen in de 
markt, met als resultaat sterker ondernemerschap en minder falingen. De Vlaamse 
werkbaarheidsmeting 2016 toont echter aan dat slechts iets meer als de helft van de zelfstandige 
ondernemers bijscholing volgde en een derde totaal onvoldoende opgeleid is.  

Daarom ligt de focus in het project “Mozaïek Ondernemingsvorming” geheel op de aanbodzijde, waar 
er vier correlerende uitdagingen zijn, die samen de operationele behoefte vormen. 

De te ontwikkelen tool moet een duidelijk overzicht bieden van het aanbod van alle opleidingen 
(vormingen, bijscholingen, coaching- en trainingssessies, seminaries) voor ondernemers. Vanuit het 
overzicht moet de eindgebruiker de mogelijkheid hebben om zich in te schrijven voor een van de 
opleidingen. 

In de tool moet het ook mogelijk zijn om bij elke opleiding de link met de competenties van het 
ondernemerschap zichtbaar te maken. De afbakening van de begrippen ondernemerschap en 
ondernemersvorming worden tussen mei en oktober 2018 in een apart traject bepaald door Flanders 
Business School (FBS). 

Daarnaast moet het overzicht van het opleidingsaanbod en de koppeling tussen opleiding en 
competentie toelaten om ondernemerscompetenties waarvoor er momenteel geen opleidingsaanbod 
bestaat te ontdekken. 

Bovendien wil het partnerschap aan de tool een waarderingsmechanisme voor de opleidingen 
koppelen, wat een belangrijke vooruitgang voor de sector meebrengt.  

 

Figuur 1 Doel van "Mozaïek Ondernemingsvorming" is een tool ontwikkelen die vormingsaanbod ondernemers  
in kaart brengt, en dit koppelt aan ondernemerscompetenties. 
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3.2.2 Plan van aanpak van het voortraject 

Het voortraject van ‘Mozaïek Ondernemingsvorming’ is effectief gestart op 20 april 2018 en is op non-

actief gezet op 9 November 2018. Het beslaat de volgende 5 iteraties doorheen 3 dimensies: 

gebruikers, technologie en ‘governance’:  

1. ‘Scoping’ werksessie met medewerkers van de projectinitiators waarbij getracht wordt het 

eindantwoord van de marktconsultatie neer te schrijven op basis van een combinatie van 

ervaring uit het verleden, wensen en hypotheses. Deze sessie laat toe een eerste maal de 

maatschappelijke waarde en het innovatiepotentieel van ‘Mozaïek Ondernemingsvorming’ te 

identificeren. 

 

2. Werksessies met medewerkers van de projectinitiators en een aantal gebruikersgroepen 

(VLAIO, Starterslabo en Haven Coop) om de (eind)gebruikers van de te ontwikkelen tool in 

kaart te brengen en hun standpunt te belichten. Een eerste sessie focust op het definiëren van 

de eindgebruikers aan de hand van persona1. De andere sessies laten toe om het 

innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt verder uit te werken, in het bijzonder de 

gebruikersnoden en de naar toegevoegde waarde geprioriteerde use cases.  

     

3. Marktanalyse uitgevoerd door Addestino om de use cases op te delen in modules naar 

gelijkaardige oplossingselementen en voor elke module een eerste referentiearchitectuur uit 

te tekenen door de stand van de technologie, belangrijke componenten en noodzakelijke 

koppelingen na te gaan. 

        

4. Werksessie met geïnteresseerde industriepartners en kennisinstellingen om de stand van de 

techniek verder te specifiëren, een inschatting te maken van de risico’s en het 

innovatiepotentieel vanuit technologische invalshoek te bepalen. 

 

5. Eindverslag van de marktconsultatie opgemaakt door Addestino op basis van alle vergaarde 

informatie tijdens de werksessies. 

Merk op dat iteratie 4 niet heeft plaatsgevonden.  

3.2.3 Deliverables van het voortraject 

Tijdens het voortraject wordt er toegewerkt naar een eindverslag dat alle inzichten van de beschrijft, 

waaronder:  

1. de afstemming tussen gebruikersbehoeften en het innovatieve aanbod 

2. een goede inschatting van het innovatiepotentieel 

3. de haalbaarheid en de vereiste investeringen van de oplossing 

Zoals reeds vermeld heeft er geen marktconsultatie plaats gevonden, en dus is er op dit moment nog 

geen inzicht in de haalbaarheid en de vereiste investeringen van de oplossing.  

                                                           
1 Persona beschrijft de verschillende types gebruikers in de context van de “Mozaïek ondernemingsvorming” 
tool: Wie is de eindgebruiker? Wat doen ze? Wat verwachten ze? Wat hebben ze nodig? 



Platform Mozaïek Ondernemingsvorming 

9/11/2018 EWI – PIO – 2018 10 

4 Inschatting van het innovatiepotentieel vanuit 

gebruikersstandpunt 

Vanuit de expertise van de projectinitiators werden eerst de verscheidene gebruikersgroepen van het 

platform in kaart gebracht. Vervolgens werden de belangrijkste gebruikersvereisten bepaald aan de 

hand van een niet-exhaustieve lijst van use cases. Op deze manier wordt getracht een eerste algemeen 

beeld te schetsen van de geambieerde doelstellingen van het project. 

4.1 Definiëren van de eindgebruikers? 

Bij het definiëren van de gebruikersgroepen wordt er in het bijzonder aandacht besteed om niet in 

clichés te denken, maar daarentegen ‘echte’ mensen van vlees en bloed in gedachte te houden. Dit 

vergemakkelijkte het opstellen van de gebruikersnoden, aangezien men zich kan inleven in het 

perspectief van de eindgebruiker. 

Volgende lijst geeft een overzicht van de mogelijke (eind)gebruikers van de tool 

• Ondernemers (toekomstige incl.) 

• De burger: geen ondernemer, maar toch geïnteresseerd in wat er allemaal op de tool staat. 

• De Vlaamse overheid 

• Friends, Fools and Family (FFF): personen uit de omgeving van de ondernemer 

• Boekhouder van de ondernemer 

• Opleidingsverstrekkers 

• Intermediairs2 

Van deze groepen zijn er drie die als prioritair worden aangeduid, nl. de (toekomstige) ondernemers, 

de opleidingsverstrekkers en de intermediairs.  

4.1.1 Ondernemers 

De eerste groep van eindgebruikers zijn de ondernemers en ondernemende werknemers in 

Vlaanderen, zowel de actieve als de toekomstige, met de focus op KMO’s (t.e.m. ~250 werknemers). 

Deze kunnen onderverdeeld worden op basis van de fase van de onderneming en de educatie op 

gebied van IT/zakelijk vlak, zoals is weergegeven op Figuur 2. Een gedetailleerde beschrijving van de 

ondernemers in figuur is terug te vinden in “Bijlage A: Overzicht van alle eindgebruikers”. 

                                                           
2 Met intermediairs worden de organisaties/instanties bedoeld die de opleidingen van de opleidingsverstrekkers 

bundelen en aanbieden aan de ondernemers (de tussenpersoon).   
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Figuur 2 Gedefinieerde ondernemers verdeeld volgens fase van de onderneming vs educatie op IT/zakelijk vlak 

4.1.2 Opleidingsverstrekkers 

Onder de tweede grote gebruikersgroep, de opleidingsverstrekkers, vallen alle 

personen/organisaties/bedrijven/… die zelf opleidingen aanbieden die gelinkt zijn aan 

ondernemerschap3.  

Tijdens de werksessies zijn er in totaal 11 soorten clusters gedefinieerd. De meest significante 

verschillen zijn op het gebied van de grootte (hoeveel werknemers), het aanbod (breed vs niche) en 

de regio (regionaal vs nationaal) – zoals aangegeven in Figuur 3. Bijkomende toelichting over deze 

clusters is terug te vinden in “Bijlage A: Overzicht van alle eindgebruikers”.  

 

Figuur 3 Opleidingsverstrekkers verdeeld volgens grootte en aanbod/regio 

                                                           
3 De opleiding ‘schrijnwerker’ valt niet onder opleidingen die gelinkt zijn aan ondernemerschap, de opleiding 

‘zelfstandig schrijnwerker worden’ wel. 
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4.1.3 Intermediairs 

De laatste groep gebruikers bevat de intermediairs, die de opleidingen de opleidingsverstrekkers 

bundelt en aanbied aan de ondernemers. 

Heel veel van de gedefinieerde opleidingsverstrekkers - (middel)grote spelers, sector federaties, 

(hoger- & secundair)onderwijs - kunnen ook beschouwd worden als intermediairs, daar zij opleidingen 

aanbieden van/via externe opleidingsverstrekkers. Toch zijn er ~30 tal die enkel fungeren als 

intermediair. 

• Overheidsinstanties 
o Lokale economie / lokale 

overheden / provincies 
o OCMW 
o EWI / WSE 
o Portaalsite federale overheid 
o VLAIO 

• Initiatieven voor studenten 
o Ecosysteem voor jongeren en 

ondernemen 
▪ Spek 
▪ Turbo 

o Broeikas 
o Artepreneur 

• Innovators 
o Ashoka 
o TURBO 
o Sociale innovatie 

• Syndicaten 
o NSZ 
o Vakbonden 

 

• Helpers bij het vinden van gepaste job 
o Loopbaan coach 
o Arbeidsbemiddelaar 
o Vluchtelingenorganisaties 
o Ondernemingsloketten 
o Hulpverlening 
o DYZO 
o GBT 
o Outplacementkantoren 

• Hubs 
o Creamoda 
o Creative Berchem 

• Andere 
o Flanders DC 
o Microstart 
o Instituut van de accountants 
o Financiële instellingen 
o UNIZO 
o Werkgeversorganisatie 
o Cresciamo 
o Bedrijvencentra 
o Hefboom 

4.2 Opstellen van de gebruikersnoden 

Onderstaande lijst van een zeventigtal use-cases, opgesteld samen met de deelnemers van de use case 

workshops, zoals benoemd in de vorige sectie, brengt de gebruikersvereisten in kaart.  

De betekenis en motivatie van de “score” kolom wordt uitgelegd in sectie 4.3. 

ID Als… kan ik… zodat… score 

1 Abbas een coach/buddy vinden die mij 
door het bos de bomen laat zien wat 
betreft ondernemersnetwerken 

ik me makkelijker kan 
inwerken in 
ondernemersnetwerken 
en de brug kan maken 
met mijn netwerk 
(kruisbestuiving) 
 
 
  

13 
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2 Rotem een online coach bestellen die achter 
mijn gat zit 

mijn 
doorzettingsvermogen 
als ondernemer 
verbeterd kan worden 

3 

3 Jos een webinar volgen die me inzichten 
biedt in wat de competentie 
"doorzettingsvermogen" betekent 
en die me correct kan doorverwijzen 
voor verdere opvolging 

mijn competentie 
"doorzettingsvermogen"  
als ondernemer 
verbeterd kan worden 

3 

4 Sofie cursussen vinden rond sociale media 
en andere digitale tools 

mijn digitale skills 
kunnen verbeteren 

5 

5 Koen een objectieve aanbeveling krijgen 
(bvb via een ranking / sterretjes) 
over welke boekhouder ik het best 
neem, op basis van criteria die voor 
mij belangrijk zijn (bvb taal, 
vertrouwen, …) 

ik vertrouwen kan 
hebben in mijn keuze 
voor een boekhouder 

13 

6 Karel een zelfbeoordeling uitvoeren (in het 
platform of via doorverwijzing) om 
na te gaan welke competenties ik 
ontbreek  

ik mijn blinde vlekken 
beter in kaart kan 
brengen 

8 

7a Michael specifieke vormingen zoeken in 
verband met boekhouden, financiële 
geletterdheid, sociale media, … 

ik mensen durf/kan 
aannemen en/of 
managen op gebied van 
financiën en 
boekhouden 

8 

 7b ondernemer zoeken op enkele trefwoorden 
omdat ik niet altijd exact weet waar 
ik specifiek naar opzoek ben 

ik toch een vorming kan 
vinden die ik nodig blijk 
te hebben 

 8 

8 Johan leren uit de fouten van anderen ik zelf een bedrijf kan 
opstarten, ondanks mijn 
gebrek aan 
ondernemerservaring 

/ 

9 Johan voortbouwen op de ervaringen en 
'best practices' van anderen 

ik het warm water niet 
moet heruitvinden 

13 

10 Assif mezelf herkennen in de voorgestelde 
rolmodellen op het platform 

ik mij aangesproken 
voel om iets met het 
platform te doen 

13/20 

11 Marijke op een korte en krachtige manier 
inzichten krijgen in wat het betekent 
om voor mijn sector naar een 
specifiek land te exporteren 

ik naar Nederland kan 
exporteren en mijn 
afzetmarkt kan 
vergroten 

 / 

11a  Marijke informatie zoeken op het platform 
over het exporteren naar het 
buitenland  

ik naar Nederland kan 
exporteren en mijn 
afzetmarkt kan 
vergroten 

5 

11b  Marijke informatie opzoeken om specifiek 
voor mijn sector te exporteren naar 
Nederland 

ik naar Nederland kan 
exporteren en mijn 
afzetmarkt kan 
vergroten 

20 
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12 Benny mijn idee delen op een 
laagdrempelige manier, het af 
toetsen met de ondernemende 
community en feedback verzamelen 

ik mijn idee meer 
matuur kan laten 
worden 

13 

13 Andy ik een gepersonaliseerde 
haalbaarheidsstudie over mijn idee 
krijgen, waarbij ik zelf begrijp of het 
idee haalbaar is  

ik weet of ik mijn job 
opgeef, dan wel in 
dienst blijf 

2 

14 Andy to-the-point advies krijgen rond 
GDPR en wat GDPR betekent voor 
mijn toekomstig bedrijf 

ik de risico's kan 
inschatten en mij daar 
niet mee moet bezig 
houden 

2/3 

15 Abbas een tribe vinden die mij kan 
ondersteunen en die op mijn manier 
wil/kan praten (bvb een tribe die 
niet samenkomt op fancy netwerk 
events en/of in maatpak) 

ik kan ondernemen op 
een manier die het best 
bij mij past 

/ 

16 Rotem een klankbord vinden met wie ik 
mijn idee of concept kan aftoetsen 

ik mijn idee of concept 
meer matuur kan 
maken 

/ 

17 Ondernemer specifiek zoeken over alle bestaande 
bronnen (databanken, lijsten, …) 
heen 

ik kan vinden wat ik wil 
zoeken 

20 

18 Marijke zoeken op tags zoals 
“internationaal”, “financiering”, 
“export”, “Nederlands”, “juridisch”, 
“landbouw”, …  

ik een overzicht kan 
krijgen van wie mij kan 
helpen om uit te 
breiden over de 
Nederlandse grens 

8 

19 Michael zoeken op competenties zoals 
“personeelsmanagement” 

ik de juist 
opleidingsverstrekkers 
kan vinden 

20 

20 Assif erop rekenen dat de juiste instanties 
(bvb RVA, ziekenfondsen, 
intermediairs, ...) op de hoogte zijn 
van mijn ondernemerszoektocht 

ik vervelende situaties 
vermijd  

/ 

21 Karel filteren op kostprijs, subsidies, 
terugbetalingsmogelijkheden, ...  en 
kijken welk vorming het best bij mij 
past 

ik zeker niet te veel 
betaal 

13/20 

22 Inge op het platform een aantal vragen 
(bvb rond regio, 
verplaatsingsmogelijkheden, tijdstip 
van vorming, taal, on-/offline 
vorming, financiering, hoofd-
/bijberoep, ondernemingsstatus, , …) 
beantwoorden 

enkel het aanbod 
overblijft dat relevant is 
voor mij 

13 

23 Koen als schilder met een zaak te weten 
komen wat ik zou moeten kunnen op 
het gebied van facturatie (bvb aan 
de hand van sjablonen/templates)  

ik efficiënter kan 
factureren en dus mijn 
onderneming 
professioneler kan 
managen 

3 
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24 Koen een handleiding krijgen bij die 
sjablonen 

ik ten minste weet wat 
er van mij verwacht 
wordt en wat alles 
betekent 

/ 

25 Koen andere gebruikers opsporen op het 
platform die een soortgelijk profiel 
hebben als ik en zien wat zij gevolgd 
hebben 

mij kan spiegelen aan 
anderen en niet 
belazerd voel door 
verkoopsverhalen 

/ 

26 "jongere(n)" gemakkelijk de bestaande mentor 
app vinden (= een mentor vinden in 
mijn regio die mij vrijwillig enkele 
tips wil geven) 

ik heel pragmatisch 
advies kan krijgen 
zonder mij te moeten 
verplaatsen 

13 

27 Juan een benchmark krijgen van de sector 
marges 

ik mijn eigen 
kostenstructuur kan 
vergelijken (bvb is die in 
evenwicht?) 

/ 

28 Fred mij meteen inschrijven voor een 
vorming via het platform,  en nadien 
ook de inschrijving annuleren, 
verplaatsen, wijzigen, ... 

ik slechts op 1 plaats 
iets moet ingeven 

13 

29 Ken een profiel aanmaken (+ aangeven 
van interesses, 
ondernemingsevolutie, bereidheid 
tot betalen, …) dat gebruikt wordt 
om mij relevante vormingen aan te 
raden 

ik slechts 1 keer iets 
moet ingeven 

13 

30 Ken ik mijn profiel automatisch laten 
aanvullen (bvb de historiek van de 
gevolgde vormingen) 

mijn profiel steeds 
relevanter wordt 

8 

31 Johan mijn profiel vergelijken met 
gelijkaardige profielen 

ik inzicht krijg in welke 
vormingen zij hebben 
gevolgd 

20 

32 Tijs een score geven aan een gevolgde 
vorming 

anderen weten of die 
vorming de moeite is 

8 

33 Tijs de scores opvragen van een vorming 
die door soortgelijke profielen als de 
mijne gevolgd zijn 

ik op voorhand zeker 
ben dat ik aan de juiste 
vorming deelneem 

20 

34 Abbas credits krijgen om vormingen te 
volgen 

het volgen van een 
(eerste) vorming 
laagdrempelig wordt 

13 

35 Marijke contact opnemen met een 
administrator als ik vormingsnoden 
niet ingevuld krijg 

het vormingsaanbod 
kan verrijkt worden op 
een relevante manier 

3 
13 

36 Tijs meerdere vormingen selecteren en 
vergelijken (bvb op basis van 
financiering, doorlooptijd, 
waardering, …)  

ik gemakkelijker mijn 
finale keus kan maken 

20 

37 Jos van elke aanbieder de 
contactinformatie (telefoon 
nummer, (e-mail) adres, …) krijgen 

ik dit nadien niet meer 
moet opzoeken 

3 
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38 Inge kiezen om de meest recente 
toevoegingen te zien 

ik mee ben met de 
laatste trends 

13 

39 Ben berichten sturen naar vorige 
deelnemers van een bepaalde 
vorming, om feedback te krijgen 

ik een beter zicht krijg of 
die vorming al dan niet 
geschikt is voor mij 

13 

40 aanbieder moet ik niet nog eens mijn aanbod 
ingeven op het platform, maar kan ik 
er op rekenen dat het automatisch 
ingevuld wordt vanuit bestaande 
websites (VLAIO, VOKA, 
Startersfabriek, 
bedrijfsopleidingen.be, …) 

de drempel om alles in 
te vullen en up to date 
te houden zo laag 
mogelijk is 

8 
20 

41 aanbieder erop rekenen dat mijn concullega's 
de juiste info ingevuld hebben, 
omdat ze een charter ondertekend 
hebben 

mezelf niet geremd voel 
om de waarheid te 
vertellen 

8 

42 aanbieder zelf de juiste tags toevoegen aan 
mijn content 

mijn aanbod duidelijk 
naar voor komt bij de 
juiste doelgroep 

8 

43 aanbieder reageren en verduidelijking geven bij 
commentaren van gebruikers 

ik de juiste context kan 
meegeven 

 / 

44 aanbieder contact opnemen met de site 
administrator 

ik (weet dat ik) kan 
geholpen worden bij 
problemen 

0 

45 aanbieder automatisch aanbevolen worden in 
functie van het profiel van de 
ondernemer 

mijn aanbod duidelijk 
naar voor komt bij de 
juiste doelgroep 

20 

46 aanbieder een uitnodiging krijgen bij events 
voor aanbieders (bvb "VLAIO 
netwerkt") 

ik in contact kan komen 
met andere aanbieders 
om mijn aanbod beter 
te positioneren (bvb het 
gat in de markt vinden) 

3/5 

47 aanbieder mijn logo, huisstijl, … behouden op 
het platform 

mijn branding 
consistent blijft 

13 

48 kleine aanbieder statistieken krijgen over de 
inschrijvingen op mijn eigen aanbod 

ik dit niet moet voorzien 
op mijn eigen tool 

8/13 

49 aanbieder een infographic en statistieken 
krijgen over het succes van andere 
vormingen die op dezelfde 
doelgroep werken als mijn aanbod 

ik mezelf kan 
benchmarken en waar 
nodig bijsturen 

20 

50 aanbieder automatisch relevante aanbieders en 
intermediairs aangeraden krijgen 

ik inzichten krijg in welk 
ecosysteem ik me 
begeef 

13 

51 aanbieder voor die relevante aanbieders 
automatisch sociale media accounts 
gesuggereerd krijgen  

ik die gemakkelijk kan 
volgen 

13 

52 Jos alerts krijgen wanneer een bepaald 
vormingsaanbod beschikbaar komt 
(bvb in mijn regio)  

ik me tijdig kan 
inschrijven 

13/20 
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53 Fred het platform vanop mijn gsm/tablet 
raadplegen  

ik op elk moment een 
actie kan ondernemen 

/  

54 kleine aanbieder mijn volledig aanbod op het platform 
zetten, ook als is het niet puur 
ondernemerschap gerelateerd (bvb 
zeefdrukken), 

ik zo veel mogelijk 
bezoekers naar het 
platform en mijn profiel 
kan halen 

/ 

55 kleine aanbieder begeleid worden om te weten wat ik 
nu op het platform kan zetten 

alles laagdrempelig 
wordt voor mij 

13 

56 aanbieder vertrekken van een aantal 
sjablonen/template profielen om 
mijn aanbod te vervolledigen 

ik met minimale effort 
toch de relevante 
informatie kan delen 

8 

57 aanbieder de levenscyclus van een aanbod 
makkelijk bijsturen (toevoegen, 
verwijderen, verschuiven, …) 

ik zeker ben dat op elk 
moment de juiste info 
op het platform staat 

8 

58 aanbieder bruggen leggen naar andere 
ondernemers/aanbieders/netwerken 

ik het warm water niet 
moet heruitvinden 

5 

59 aanbieder mijn bestaand inschrijvingssysteem 
linken aan de tool 

ik geen dubbel 
inschrijvingssysteem 
moet hebben 

13 

60a Ken aan agendabeheer doen en 
herinneringen krijgen van de 
vormingen die ik ga volgen 

ik niets vergeet 3 

60b Ken bij het inschrijven voor een vorming 
een automatische synchronisatie 
hebben in mijn kalender 

mijn kalender mij een 
herinnering kan sturen 
(bvb op de dag van de 
vorming) 

13 

61 aanbieder verwachten dat het platform actief 
gepromoot wordt en dat er een 
levende gemeenschap op zit 

mijn moeite niet voor 
niets is geweest 

20 

62 moderator alle informatie doorlichten en 
valideren 

ik de kwaliteit van de 
inhoud kan garanderen 

13 

63 kleine aanbieder een URL meegeven dat verwijst naar 
de website waar mijn aanbod te 
vinden is 

ik zelf geen tijd moet 
steken in het 
overschrijven van mijn 
aanbod op het platform 
(aanbod wordt 
overgenomen) 

20 

64 Abbas de weergave taal aangeven het platform voor mij 
vertaald wordt 

20 
5 

65 intermediair statistieken over vormingen en 
doelgroepen uit het platform halen 

ik snel antwoord kan 
geven op bepaalde 
vragen (bvb 
parlementaire vragen) 

20 

66 aanbieder statistieken krijgen over welke 
vormingsnoden door welke profielen 
aangeduid worden 

mijn aanbod kan 
bijsturen 

20 
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67 grote aanbieder 
(bvb VDAB) 

mijn vormingsaanbod koppelen met 
het platform via gestandaardiseerde 
interfaces (bvb hrxml) 

ik zeker ben dat de 
juiste informatie 
gesynchroniseerd wordt 

13 

684 ondernemer via een zelfbeoordeling survey op 
het platform vrij snel te weten 
komen welke 
ondernemerscompetenties ik verder 
moet ontwikkelen 

ik te weten kan komen 
welke vorming ik 
kan volgen om mijn 
eigen bedrijfje kan 
starten. 

/ 

69 ondernemer vormingen filteren op competenties 
die ik kan/zal leren bij het volgen van 
een bepaalde vormingen 

ik snel een overzicht 
krijg van het 
vormingsaanbod dat 
voor mij relevant is. 

/ 

70 ondernemer via het platform snel en accuraat te 
weten komen wat mijn sterktes en 
zwaktes zijn als startende 
ondernemer, 

ik weet welke 
vormingen ik dien te 
volgen om mijn 
competenties en dus 
ook mijn onderneming 
te versterken. 

/ 

71 ondernemer een overzicht met bijkomende 
informatie krijgen (of worden 
doorverwezen naar) van de 
ondernemerschapscompetenties 

ik weet welke 
vormingen ik moet 
volgen om een 
succesvol ondernemer 
te worden in België.  

/ 

72 ondernemer vergelijken welke vormingen rond de 
competentie "financiële 
geletterdheid" het best aansluiten bij 
mijn profiel 

ik de juiste vorming kan 
kiezen en goed 
voorbereid mijn 
ondernemingsplan kan 
toelichten aan 
kredietverstrekkers. 

/ 

73 aanbieder mijn vormingsaanbod op het 
platform linken aan één of meerdere 
aangeleerde competenties 

mijn aanbod ook 
verschijnt in de 
zoekresultaten van de 
ondernemers. 

/ 

74 aanbieder er op rekenen dat de 
ondernemerschapscompetenties 
gelinkt aan het vormingsaanbod op 
mijn website automatisch ingevuld 
worden op het platform 

ik geen dubbel werk 
moet verrichten 

/ 

75 aanbieder statistieken krijgen over welke 
ondernemerschapscompetenties 
veel getraind worden en waar er 
lacunes zijn 

ik mijn eigen 
vormingsaanbod kan 
bijsturen 

/ 

 

                                                           
4 Use cases 68-75 zijn aan de lijst toegevoegd om de link tussen de ondernemerschapscompetenties en de 
vormingen extra te benadrukken. Merk op dat deze zijn toegevoegd na het bepalen innovatiegehalte van de 
gebruikersnoden,  waardoor ze geen score hebben.  
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4.3 Inschatting van het innovatiepotentieel 

Het innovatiepotentieel van elke use-case wordt toegekend door middel van een planning poker 

techniek, waarbij de gebruikers een score geven aan elke use-case. De laagste waarde in de 

schaalverdeling is een 0 en betekent “totaal niet innovatief voor de eindgebruiker”. Een waarde 20 en 

hoger dient dan weer geïnterpreteerd te worden als “uitermate innovatief voor de eindgebruiker”. 

Use-case 1: Als Abbas kan ik een coach/buddy vinden die mij door het bos de bomen laten zien wat 
betreft ondernemersnetwerken, zodat ik me makkelijker kan inwerken in ondernemersnetwerken 
en de brug kan maken met mijn netwerk (kruisbestuiving). 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Het vinden van een coach/buddy via een platform is reeds bestaand, zij het wel voor een specifiek / 

persoonlijk netwerk. Het is echter niet altijd helder waar die zoekmogelijkheden te vinden zijn. Deze 

functionaliteit kan dus het vinden van een coach/buddy veel toegankelijker maken en leiden tot betere 

integratie in nieuwe ondernemersnetwerken.  

Use-case 2: Als Rotem kan ik een online coach bestellen die achter mijn gat zit, zodat mijn 
doorzettingsvermogen als ondernemer verbeterd kan worden.  

Score van het innovatiepotentieel: 3 

Het is niet het doel van het platform om een coach te vinden die “achter u gat zit”.  

Use-case 3: Als Jos kan ik een webinar volgen die me inzichten biedt in wat de competentie 
“doorzettingsvermogen” betekent en die me correct kan doorverwijzen voor verdere opvolging, 
zodat mijn doorzettingsvermogen als ondernemer verbeterd kan worden.  

Score van het innovatiepotentieel: 3 

Dergelijke webinars zijn reeds te vinden op bvb YouTube. Het doorverwijzen naar de reeds bestaande 

plaatsen biedt wel een meerwaarde.  

Use-case 4: Als Sofie kan ik cursussen vinden rond sociale media en andere digitale tools, zodat mijn 
digitale skills kunnen verbeteren.  

Score van het innovatiepotentieel: 5 

Zoekmachines bieden de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van cursussen rond sociale media 

en digitale tools. Hier zit dus geen meerwaarde in.  

Use-case 5: Als Koen kan ik een objectieve aanbeveling krijgen (bvb via een ranking/sterren) over 
welke boekhouder ik het best neem op basis van criteria die voor mij mij belangrijk zijn (bvb taal, 
vertrouwen, …), zodat ik vertrouwen kan hebben in mijn keuze voor een boekhouder.  

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Objectieve aanbevelingen krijgen door middel van een waarderingsmechanisme is zeer interessant 

voor een ondernemer die moeilijk antwoorden vindt op die vragen binnen zijn eigen netwerk. Merk 

op dat een waarderingsmechanisme mogelijk de objectiviteit van de aanbeveling kan beïnvloeden. 

Use-case 41 helpt dit risico te verkleinen vanuit een aanbiedersstandpunt en zou kunnen 

doorgetrokken worden naar de ondernemers. 
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Use-case 6: Als Karel kan ik een zelfbeoordeling uitvoeren (in het platform of via doorverwijzing) om 
na te gaan welke competenties ik ontbreek, zodat ik mijn blinde vlekken beter in kaart kan brengen 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Een zelfbeoordeling uitvoeren is niet nieuw en mag zeker niet een hoofddoel worden van het platform. 

Toch kan het platform zo’n beoordeling toegankelijker maken voor specifieke doelgroepen (bvb zij die 

er geen nood aan hebben, maar het wel zouden gebruiken als ze het tegenkomen). Het in kaart 

brengen van je blinde vlekken is steeds nuttig, alsook alles wat helpt bij het bewust maken ervan.  

Use case 7a: Als Michael kan ik specifieke vormingen zoeken in verband met boekhouden, financiële 
geletterdheid, sociale media, …, zodat ik mensen durf/kan aannemen en/of managen op gebied van 
financiën en boekhouden.  

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Wederom bestaan er reeds overzichten van allerhande vormingen op basis van trefwoorden. Het 

innovatieve zit in het bundelen van alle overzichten op één plaats. Daarnaast is deze functionaliteit 

een minimale voorwaarde van het platform.  

Use-case 7b: Als ondernemer kan ik zoeken op enkele trefwoorden omdat ik niet altijd exact weet 
waar ik specifiek naar op zoek ben, zodat ik toch een vorming kan vinden die ik blijk nodig te hebben.  

Score van het innovatiepotentieel: / 

Idem als use-case 7a.  

Use-case 9: Als Johan kan ik voortbouwen op de ervaringen en ‘best practices’ van anderen, zodat ik 
het warm water niet opnieuw moet uitvinden.  

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Ondernemers kunnen niet altijd voortbouwen op de ervaring van personen binnen hun eigen netwerk, 

of geraken niet in ondernemersnetwerken. Het vinden van ervaringen en ‘best practices’ op het 

platform kan hun ondernemingservaring enorm verbeteren.  

Use-case 10: Als Assif kan ik mezelf herkennen in de voorgestelde rolmodellen op het platform, zodat 
ik mij aangesproken voel om er iets mee te doen. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 – 20 

Het herkennen van een rolmodel is zeer nuttig voor ondernemers als Assif. Het is een “verfrissendere” 

manier dan rolmodellen vinden op de meer zakelijke / formele manier. De vraag die hier nog kan 

gesteld worden is of je uzelf online kan laten inspireren? 
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Use-case 11a: Als Marijke kan ik informatie zoeken op het platform over het exporteren naar het 
buitenland, zodat ik naar Nederland kan exporteren en mijn afzetmarkt kan vergroten.  

Score van het innovatiepotentieel: 5 

Informatie over afzetmarkten en exporteren is te vinden op bvb de website van FIT5 of VLAIO. Het 

dupliceren van deze bestaande informatie biedt geen meerwaarde aan het platform.  

Use-case 11b: Als Marijke kan ik informatie opzoeken om specifiek voor mijn sector te exporteren 
naar Nederland, zodat ik kan exporteren naar Nederland en zo mij afzetmarkt kan vergroten.  

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Een ondernemer stap voor stap door specifieke informatie te loodsen en te adviseren maakt dat die 

ondernemer sneller en efficiënter beslissingen kan nemen.   

Use-case 12: Als Benny kan ik mijn idee delen op een laagdrempelige manier, het aftoetsen met de 
ondernemende community en feedback verzamelen, zodat ik mijn idee meer matuur kan laten 
worden. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Er bestaan al veel real-life-labs om pre-starters te helpen, maar de mogelijkheid bieden om ideeën te 

delen en feedback te verzamelen is iets nieuws en kan meerwaarde bieden ik elke fase van het 

ondernemerschap.  

Use-case 13: Als Andy kan ik een gepersonaliseerde haalbaarheidsstudie over mijn idee krijgen, 
waarbij ik zelf begrijp of het idee haalbaar is, zodat ik weet of ik mijn job opgeef, dan wel in dienst 
blijf.  

Score van het innovatiepotentieel: 2 

Een ondernemer kan vandaag reeds een haalbaarheidsstudie krijgen over zijn idee. Het verkrijgen van 

zo’n studie via het platform biedt geen echte meerwaarde. Merk op dat het verstaanbaar maken van 

de studie (m.a.w. een kwaliteitslabel toevoegen) voor de ondernemer wel nuttig is.  

Use-case 14: Als Andy kan ik to-the-point advies krijgen rond GDPR en wat GDPR betekent voor mijn 
toekomstig bedrijf, zodat ik de risico’s kan inschatten en mij daar niet mee moet bezig houden.  

Score van het innovatiepotentieel: 2 – 3 

Advies over GDPR kan gevonden worden op bvb de website van UNIZO en heeft dus geen meerwaarde.  

Use-case 17: Als ondernemer kan ik specifiek zoeken over alle bestaande bronnen (databanken, 
lijsten, …) heen, zodat ik kan vinden wat ik wil zoeken 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Het doel van het platform is niet om databanken te bouwen waarin alle informatie te vinden is / wordt 

opgeslagen. Indien er de mogelijkheid is om te zoeken over alle databanken heen, en niet zozeer om 

een massale lijst te krijgen, dan zal dit meerwaarde opleveren.  

                                                           
5 FIT = Flanders Investment and Trade 
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Use-case 18: Als Marijke kan ik zoeken op tags zoals “internationaal”, “financiering”, “export”, 
“Nederlands”, “juridisch”, “landbouw”, … , zodat ik een overzicht kan krijgen van wie mij kan helpen 
om uit te breiden over de Nederlandse grens.  

Score van het innovatiepotentieel: 8 

/ 

Use-case 19: Als Michael kan ik zoeken op competenties zoals “personeelsmanagement”, zodat ik 
de juiste opleidingsverstrekkers kan vinden 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Dit is een basisvereiste, met als opmerking dat de (ondernemers)competenties goed gedefinieerd 

moeten worden.  

Use-case 20: Als Assif kan ik erop rekenen dat de juiste instanties (bvb RVA, ziekenfondsen, 
intermediairs, …) op de hoogte zijn van mijn ondernemerszoektocht, zodat ik vervelende situaties 
vermijd. 

Score van het innovatiepotentieel: / 

Dit is niet de kerntaak van het platform.  

Use-case 21: Als Karel kan ik filteren op kostprijs, subsidies, terugbetalingsmogelijkheden, … en 
kijken welk vormingsaanbod het best bij mij past, zodat ik zeker niet te veel betaal.  

Score van het innovatiepotentieel: 13-20 

/ 

Use-case 22: Als Inge kan ik op het platform een aantal vragen (bvb rond regio, 
verplaatsingsmogelijkheden, tijdstip van vorming, taal, on-/offline, financiering, hoofd-/bijberoep, 
ondernemingsstatus, …) beantwoorden, zodat enkel het vormingsaanbod overblijft dat relevant is 
voor mij. 

 Score van het innovatiepotentieel: 13 

Dit is een vereiste voor het platform. Merk op dat zo’n functionaliteit reeds bestaat.  

Use-case 23: Als Koen kan ik, als schilder met een zaak, te weten komen wat ik zou moeten kunnen 
op het gebied van facturatie (bvb aan de hand van sjablonen/templates), zodat ik efficiënter kan 
factureren en dus mijn onderneming professioneler kan managen.  

Score van het innovatiepotentieel: 3 

Professionele factuurtemplates kunnen gemakkelijk gevonden worden op basis van een google search, 

vandaar het lage innovatiepotentieel. Merk op dat de mogelijkheid om via het platform doorverwezen 

te worden wel nuttig kan zijn voor ondernemers en ook de instroom op het platform kan versterken.  
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Use-case 26: Als jonge ondernemer kan ik gemakkelijk de bestaande “mentor app”6 vinden, zodat ik 
heel pragmatisch advies kan krijgen zonder mij te moeten “verplaatsen”.  

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Ondanks dat de mentor app reeds bestaat en interessant is voor jonge ondernemers, is de app nog 

niet zo gekend bij hen. Indien het platform een overzicht kan bieden voor dergelijke apps 

(doorverwijzing incl.)  worden die toegankelijker en zullen de jonge ondernemers gemakkelijker een 

goede persoon vinden om hun te helpen. Dit laatste blijft namelijk is nog altijd een moeilijke opdracht.  

Use-case 28: Als Fred kan ik mij meteen inschrijven voor een vorming via het platform, en nadien 
ook die inschrijving annuleren, verplaatsen, wijzigen, … , zodat ik slechts op 1 plaats iets moet 
ingeven.  

Score van het innovatiepotentieel: 13 

/ 

Use-case 29: Als Ken kan ik een profiel aanmaken (+ aangeven van interesses, 
ondernemingsevolutie, bereidheid tot betalen, …) dat gebruikt wordt om mij relevante vormingen 
aan te raden, zodat ik slechts 1 keer iets moet ingeven.  

Score van het innovatiepotentieel: 13 

/ 

Use-case 30: Als Ken kan ik mijn profiel automatisch laten aanvullen (bvb de historiek van de 
gevolgde vormingen), zodat mijn profiel steeds relevanter wordt 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Dit kan meerwaarde bieden als extra feature bij het zoeken, maar vormt niet de hoofdzaak van het 

platform. 

Use-case 31: Als Johan kan ik mijn profiel vergelijken met gelijkaardige profielen, zodat ik inzicht 
krijg in welke vormingen zij hebben gevolgd.  

Score van het innovatiepotentieel: 20 

/ 

Use-case 32: Als Tijs kan ik een score geven aan een gevolgde vorming, zodat anderen weten of die 
vorming de moeite is. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Mensen willen graag een score geven aan iets dat ze hebben gedaan (bvb ratings van reisverblijven), 

maar toch vraagt het moeite van de ondernemer. Dit is de reden dat de score voor deze use-case lager 

ligt dan de score voor use-case 33.  

                                                           
6 De mentor app is een app waarmee een mentor in een bepaalde regio gevonden kan worden die 
vrijwillig tips wil geven over ondernemerschap 
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Use-case 33: Als Tijs kan ik de scores opvragen van een vorming die door soortgelijke profielen als 
de mijne gevolgd zijn, zodat ik op voorhand zeker ben dat ik aan de juiste vorming deelneem.  

Score van het innovatiepotentieel: 20 

/ 

Use-case 34: Als Abbas kan ik credits krijgen om een vorming te volgen, zodat het volgen van een 
(eerste) vorming laagdrempelig wordt.  

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Voor nieuwe vormingen en nieuwe gebruikers van het platform kunnen credits meerwaarde bieden. 

Een vraag die m’n zich hierbij kan stellen is of we hiermee het juiste doelpubliek bereiken? 

Use-case 35: Als Marijke kan ik contact opnemen met een administrator indien ik vormingsnoden 
niet ingevuld krijg, zodat het vormingsaanbod kan verrijkt worden op een relevante manier.  

Score van het innovatiepotentieel: 3 of 13 

/ 

Use-case 36: Als Tijs kan ik meerdere vormingen selecteren en vergelijken (bvb op basis van 
financiering, doorlooptijd, waardering, …), zodat ik gemakkelijk mijn finale keus kan maken.  

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Dit is een top functionaliteit.  

Use-case 37: Als Jos kan ik van elke aanbieder de contactinformatie (telefoon nummer, (e-mail) 
adres, …) krijgen, zodat ik dit niet meer op een andere plaats moet zoeken.  

Score van het innovatiepotentieel: 3 

/ 

Use-case 38: Als Inge kan ik kiezen om de meest recente toevoegingen te zien, zodat ik mee ben met 
de laatste trends.  

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Ondernemers vinden het nuttig om mee te zijn met de laatste trends. Als ze dit kunnen achterhalen 

door de meest recente toevoegingen te zien, dan biedt dat veel meerwaarde. Merk op dat dit een 

bestaande functionaliteit is.  

Use-case 39: Als Ben kan ik berichten sturen naar vorige deelnemers van een bepaalde vorming om 
feedback te krijgen, zodat ik een beter zicht krijg of die vorming al dan niet geschikt is voor mij.  

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Dit wordt als waardevol geschat. Merk op dat er enkele risico’s aan verbonden zijn: Mag ik berichten 

sturen naar andere deelnemers? Hoe voorkom je dat gebruikers gaan “spammen”?  
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Use-case 40: Als aanbieder moet ik niet nog eens mijn aanbod ingeven op het platform, maar kan ik 
er op rekenen dat het automatisch ingevuld wordt vanuit bestaande websites (VLAIO, VOKA, 
Startersfabriek, bedrijfsopleidingen.be, …), zodat de drempel om alles in te vullen en up-to-date te 
houden zo laag mogelijk is 

Score van het innovatiepotentieel: 8 of 20 

Het innovatiepotentieel, om als aanbieder jouw aanbod op een andere plaats te zetten, is eerder 

beperkt aangezien dat aanbod reeds gekend is op de huidige locatie. Desalniettemin zorgt dit ervoor 

dat het aanbod beschikbaar is en actueel blijft op het platform zonder zich er zorgen bij te hoeven 

maken.  

Use-case 41: Als aanbieder kan ik er op rekenen dat mijn concullega’s de juiste informatie ingevuld 
hebben, omdat ze een charter ondertekend hebben, zodat ik mezelf niet geremd voel om de 
waarheid te vertellen.  

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Deze use-case gaat voornamelijk meerwaarde bieden voor alle aanbieders als er een 

waarderingsmechanisme op het platform zal komen. Indien er geen waarderingsmechanisme komt, 

moeten er inderdaad afspraken gemaakt worden, maar zal dit afhankelijk van de aanbieder wel/geen 

meerwaarde bieden.  

Use-case 42: Als aanbieder kan ik zelf de juiste tags toevoegen aan mijn aanbod, zodat mijn aanbod 
duidelijk naar voor komt bij de juiste doelgroep.  

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Het is aan de administrator om die tags toe te voegen.  

Use-case 43: Als aanbieder kan ik reageren en verduidelijking geven bij commentaren van 
gebruikers, zodat ik de juiste context kan meegeven.  

Score van het innovatiepotentieel: dit is een basis vereiste 

/ 

Use-case 44: Als aanbieder kan ik contact opnemen met de administrator, zodat ik (weet dat ik) kan 
geholpen worden bij problemen.  

Score van het innovatiepotentieel: dit is een basis vereiste 

/ 

Use-case 45: Als aanbieder kan ik automatisch aanbevolen worden in functie van het profiel van de 
ondernemer, zodat mijn aanbod duidelijk naar voor komt bij de juiste doelgroep 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

/ 
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Use-case 46: Als aanbieder kan ik een uitnodiging krijgen van events voor aanbieders (bvb “VLAIO 
netwerkt”), zodat ik in contact kan komen met andere aanbieders om mijn aanbod beter te 
positioneren (bvb het gat in de markt vinden).  

Score van het innovatiepotentieel: 3-5 

/ 

Use-case 47: Als aanbieder kan ik mijn logo, huisstijl, … behouden op het platform, zodat mij 
branding consistent blijft. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

/ 

Use-case 48: Als kleine aanbieder kan ik statistieken krijgen over de inschrijvingen op mijn eigen 
aanbod, zodat ik dit zelf niet moet voorzien op mijn eigen platform.  

Score van het innovatiepotentieel: 8-13 

Dit wordt als waardevol geschat, maar het moet mogelijk zijn om over meer dan alleen inschrijvingen 

statistieken te krijgen. 

Use-case 49: Als aanbieder kan ik een infographic en statistieken krijgen over het succes van andere 
vormingen die op dezelfde doelgroep werken als mijn aanbod, zodat ik mezelf kan benchmarken en 
waar nodig bijsturen.  

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Aanbieders zullen hierdoor een ”amazing experience” krijgen op het platform, maar het niveau van 

detail van de statistieken zal een belangrijke rol spelen.  

Use-case 50: Als aanbieder kan ik automatisch relevante aanbieders en intermediairs aangeraden 
krijgen, zodat ik inzichten krijg in welk ecosysteem ik me begeef. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Nieuwe aanbieders vinden het belangrijk te weten in welk ecosysteem ze zich begeven en daarom zal 

het automatisch aanraden ervan meerwaarde geven voor hen.  

Use-case 51: Als aanbieder kan ik voor die relevante aanbieders automatisch sociale media accounts 
gesuggereerd krijgen, zodat ik die aanbieders gemakkelijk kan volgen.  

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Nieuwe aanbieders vinden het belangrijk te weten in welk ecosysteem ze zich begeven en daarom zal 

het automatisch aanraden ervan meerwaarde geven voor hen. De mogelijkheid om sociale media 

accounts van die spelers aangeraden te krijgen (alerts incl.), verhoogt het innovatiepotentieel. 
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Use-case 52: Als Jos kan ik alerts krijgen wanneer een bepaald vormingsaanbod beschikbaar komt 
(bvb in mijn regio), zodat ik me tijdig kan inschrijven.  

Score van het innovatiepotentieel: 13-20 

Idem als use-case 50, maar dan vanuit een ondernemers standpunt.  

Use-case 53: Als Fred kan ik het platform vanop mijn gsm/tablet raadplegen zodat ik op elk moment 
een actie kan ondernemen.  

Score van het innovatiepotentieel: /  

Dit is een noodzakelijke voorwaarde. 

Use-case 54: Als kleine aanbieder kan ik mijn volledig aanbod op het platform zetten, ook als is het 
niet puur ondernemerschap gerelateerd (bvb zeefdrukken), zodat ik zoveel mogelijk bezoekers naar 
het platform en mijn profiel kan halen.  

Score van het innovatiepotentieel: / 

Voor een kleine aanbieder heeft dit een hoog innovatiepotentieel, maar het doel van het platform is 

om vormingen aan te bieden rond ondernemerschap.  

Use-case 55: Als kleine aanbieder kan ik begeleid worden om te weten wat ik nu op het platform 
kan zetten, zodat alles laagdrempelig wordt voor mij.  

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Het platform moet gebruiksvriendelijk zijn, zodat het niet nodig is om als kleine aanbieder begeleid te 

worden.  

Use-case 56: Als aanbieder kan ik vertrekken van een aantal sjablonen/template profielen om mijn 
aanbod te vervolledigen, zodat ik met minimale effort toch de relevante informatie kan delen.  

Score van het innovatiepotentieel: 8 

/ 

Use-case 57: Als aanbieder kan ik de levenscyclus van een aanbod makkelijk bijsturen (toevoegen, 
verwijderen, verschuiven, …), zodat ik zeker ben dat op elk moment de juiste info op het platform 
staat.  

Score van het innovatiepotentieel: 8 

/ 

Use-case 58: Als aanbieder kan ik bruggen leggen naar andere ondernemers-/aanbiedersnetwerken 
zodat ik het warm water niet opnieuw moet uitvinden.  

Score van het innovatiepotentieel: 5 

/ 
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Use-case 59: Als aanbieder kan ik mijn inschrijvingssysteem koppelen aan het platform, zodat ik geen 
dubbel inschrijvingssysteem heb.  

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Idem als use-case 60b, maar dan vanuit het standpunt van de aanbieder.  

Use-case 60a: Als Ken kan ik aan agendabeheer doen en herinneringen krijgen van de vormingen die 
ik ga volgen, zodat ik niets vergeet.  

Score van het innovatiepotentieel: 3 

Het platform heeft niet als doel om aan agendabeheer te doen, laat staan dat je als ondernemer nog 

een extra agenda krijgt. Use-case 60b is hiervoor een goed alternatief.  

Use-case 60b: Als Ken kan ik bij het inschrijven voor een vorming een automatische synchronisatie 
hebben in mijn kalender, zodat mijn kalender mij een herinnering kan sturen (bvb op de dag van de 
vorming).  

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Het platform heeft niet als doel om aan agendabeheer te doen, laat staan dat je als ondernemer nog 

een extra agenda krijgt. Automatische synchronisatie is hiervoor een goed alternatief.  

Use-case 61: Als aanbieder kan ik verwachten dat het platform actief gepromoot wordt en dat er 
een levende gemeenschap op zit, zodat mijn moeite niet voor niets is geweest.  

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Dit is een logische vereiste.  

Use-case 62: Als moderator kan ik alle informatie doorlichten en valideren, zodat ik de kwaliteit van 
de inhoud kan garanderen.  

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Dit is een noodzakelijke vereiste voor het platform. Praktisch gezien heeft dit ook een middelmatig 

innovatiepotentieel.  

Use-case 63: Als kleine aanbieder kan ik een URL meegeven die verwijst naar de website waar mijn 
aanbod te vinden is, zodat ik zelf geen tijd moet steken in het overschrijven van mijn aanbod op het 
platform (aanbod wordt overgenomen).  

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Dit wordt als waardevol geschat en zal ervoor zorgen dat de kleine aanbieders meedoen.  
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Use-case 64: Als Abbas kan ik de weergave taal aangeven, zodat het platform voor mij vertaald 
wordt.  

Score van het innovatiepotentieel: 20 of 5 

Het moet mogelijk zijn om het platform weer te geven in het Frans of Engels, naast de standaardtaal 

Nederlands. Andere talen zijn leuk om te hebben, maar geen vereiste. Voor dit laatste moet er vooral 

gekeken worden naar de technologische mogelijkheden.  

Use-case 65: Als intermediair kan ik statistieken over vormingen en doelgroepen halen uit het 
platform, zodat ik snel antwoord kan geven op bepaalde vragen (bvb parlementaire vragen).  

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Snel nuttige informatie aanleveren aan bepaalde instanties biedt zeker meerwaarde voor 

intermediairs, al mag het niet het hoofddoel zijn van het platform. 

Use-case 66: Als aanbieder kan ik statistieken krijgen over welke vormingsnoden door welke 
profielen worden aangeduid, zodat ik mijn aanbod kan bijsturen.  

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Op dit moment hebben aanbieders slechts beperkt zicht op welke profielen welke vormingsnoden 

hebben. Hierover statistieken krijgen biedt dus geeft dus zeker een meerwaarde aan het platform. 

Merk op dat het die statistieken breder gaan dan de eigen organisatie van de aanbieder, hetgeen wel 

al vaak beschikbaar is.  

Use-case 67: Als grote aanbieder kan ik mijn vormingsaanbod koppelen met het platform via 
gestandaardiseerde interfaces (bvb hrxml).  

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Dit is een basis vereiste.  
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5 Inschatting van het innovatiepotentieel vanuit technologische 

invalshoek 

5.1 De referentieoplossing 

Figuur 4 beschrijft de 3 grote functionele blokken die de innovatieve (vanuit een gebruikers standpunt) 

gebruikersnoden realiseert: het verzamelen, weergeven en analyseren van data.  

 

Figuur 4 Referentie oplossing 

Eerder werd er al aangehaald dat het aanbod van vormingen een versnipperd landschap is. Enkele 

(grote) opleidingsverstrekkers hebben hun eigen database(s) met vormingen. Er zijn heel wat 

opleidingsverstrekkers met aanbod dat te vinden is op hun website of sociale media pagina.  Daarnaast 

bestaan er enkele overzichten van ondernemerschapsvormingen, al bevatten deze overzichten niet 

het totale plaatje. Om een goed en volledig overzicht te hebben, wordt de informatie (vormingen en 

bijhorende data) verzameld vanop die verschillende locaties, elk op de voor hun best passende wijze.  

Nadat de vormingen en hun bijhorende data zijn verzameld, worden deze op een intelligente manier 

weergegeven aan de (eind)gebruikers. Het platform toont enkel de relevante vormingen op basis van 

trefwoorden, en die vormingen kunnen op hun beurt dan gesorteerd/gefilterd worden via criteria (bvb. 

kostprijs, recente toevoegingen, …). Vanuit het overzicht kunnen individuele vormingen met elkaar 

vergeleken worden, zodat de (eind)gebruiker uiteindelijk een vorming kan kiezen en zich ervoor 

inschrijven.  

De (eind)gebruikers van het platform kunnen ook een persoonlijk profiel aanmaken. De (persoonlijke) 

informatie, zoals voorkeuren en interesses, wordt dan gebruikt om automatisch relevante vormingen 

aan te bieden (bvb vormingen aanraden die door soortgelijke profielen zijn gevolgd). 

Opleidingsverstrekkers en intermediairs hebben ook de mogelijkheid om 

ondernemerschapscompetenties te koppelen aan hun vormingen.  
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De derde functionele blok, het analyseren van de data, heeft als doel om enerzijds op een intelligente 

wijze de gepaste vormingen aan te bieden aan eind gebruikers (zoals beschreven in de vorige alinea) 

en anderzijds om inzichten/statistieken aan opleidingsverstrekkers/intermediairs te leveren. Op basis 

van die statistieken kan de correlatie tussen ondernemersprofielen en opleidingsnoden bepaald 

worden, als ook de lacunes in het volledig aanbod, zodat dat de adequate acties ondernomen kunnen 

worden.  

Een meer gedetailleerde toelichting over de referentie oplossing en de bijhorende 

technologieën/industrie spelers is te vinden in Bijlage B: State of the Art analyse. 

5.2 Inschatting van de technologische risico’s 

Om strategische redenen is het voortraject van “Mozaiek Ondernemingsvorming” op non-actief gezet, 

vooraleer de inschatting van de technologische risico’s heeft kunnen plaatsvinden.  
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Bijlage A: Overzicht van alle eindgebruikers 

Ondernemers 

Ondernemers met personeel 

Davy – 25 jaar 

Huidige situatie: 
• Woont waar nodig 

Opleiding: 
• Software ontwikkelaar 

 

Onderneming: 
• 80tal werknemers 
• Internationaal actief 
• Drive: Wil niet voor een baas werken 
• Zoekt extern kapitaal 

Digitale vaardigheden: 
• Digitale nerd 

Andere specifieke elementen: 

• Creatief 

• Leerstijl: al doende leert men; bij problemen wordt er hulp ingeroepen 

Juan – 40 jaar 

Huidige situatie: 
• Getrouwd, gaat scheiden 
• 3 kinderen 

Opleiding: 
• Middelbaar 

 

Onderneming: 
• Chemisch transportbedrijf 
• 10 werknemers 
• Plannen om uit te breiden 

Digitale vaardigheden: 
• Redelijk 

Andere specifieke elementen: 

• / 

David – 42 jaar 

Huidige situatie: 
• Getrouwd 
• 3 kinderen 

Opleiding: 
• / 

 

Onderneming: 
• Bakkerij, wordt gerund door David en 

zijn vrouw 
• ~56 werknemers 

Digitale vaardigheden: 
• Geen kennis van computers 

Andere specifieke elementen: 

• Interesses: voetbal, tattoos 

• Financiën: boekhouder 
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Ondernemer met 1-mans-zaak 

Michael – 44 jaar 

Huidige situatie: 
• Getrouwd 
• 2 kinderen 

Opleiding: 
• Architect 

 

Onderneming: 
• Geen werknemers 
• Plannen om uit te breiden 
• Financiële reserves om te investeren 

Digitale vaardigheden: 
• Goed 

Andere specifieke elementen: 

• / 

Fred – 24 jaar 

Huidige situatie: 
• Single 
• Woont thuis 
• Werkt Deeltijds in de horeca 

Opleiding: 
• / 

 

Onderneming: 
• Freelance fotograaf 

Digitale vaardigheden: 
• Geïnteresseerd in technologie 

Andere specifieke elementen: 

• Hobby’s: reizen (met nieuwe culturen in aanraking komen) 

Ben – 28 jaar 

Huidige situatie: 
• Heeft een vriendin 
• Woont thuis, wil gaan samen wonen 

Opleiding: 
• / 

 

Onderneming: 
• Platenwinkel, ~2 jaar open 
• Drive: Op zoek naar manieren om 

klanten betere service en aanbod 
te leveren 

Digitale vaardigheden: 
• / 

Andere specifieke elementen: 

• Interesses: Muziek, tattoos 

Marijke en Jan – 35 jaar 

Huidige situatie: 
• 1 zoon 

Opleiding: 
• Chemicus 

Onderneming: 
• Landbouwbedrijf: verkopen van 

oldtimer tractors 
• Opslagplaats recent uitgebreid door 

bouw grote loods 
• Plannen om uit te breiden over de 

Nederlandse grens 

Digitale vaardigheden: 
• / 

Andere specifieke elementen: 

• Lokaal netwerk 
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• Wil bijleren over breed spectrum aan onderwerpen: financiële ondersteuning, boekhouden, 
marketing 

Ken – 36 jaar 

Huidige situatie: 
• 2 kinderen (2 en 4 jaar) 
 

Opleiding: 
• Kantoor (secundair onderwijs) 
• Kok (avond onderwijs) 

Ondernemingsfase: 
• Drive: op zoek naar persoonlijke 

uitdaging 
• Plannen om 1 vestiging uit te breiden 

Digitale vaardigheden: 
• Ok 

Andere specifieke elementen: 

• Leerstijl: wil opleidingen digitaal in zelfstudie en/of klassikaal volgen, maar heeft beperkte tijd 

• Netwerk reeds opgebouwd van kleine lokale ondernemers 

Ondernemer in bijberoep 

Andy – 42 jaar 

Huidige situatie: 
• Happy single 
• Woont in eigen huis met creatieve 

studio 
• Werkt als senior risk manager (fraud 

detection) bij multinational 

Opleiding: 
• Burgerlijk ingenieur informatica 

 

Onderneming: 
• Fotograaf in bijberoep 
• Drive: wil volledig zelfstandige worden 

Digitale vaardigheden: 
• Ok 

Andere specifieke elementen: 

• Hobby’s: sporten, fotografie, kunst 

Jan – 35 jaar 

Huidige situatie: 
• Getrouwd 
• 2 kinderen 
• Werkt als bediende bij de overheid 

Opleiding: 
• Jurist 

 

Onderneming: 
• Financieel ruimte om te investeren in 

onderneming 

Digitale vaardigheden: 
• Goed 
• Beperkte kennis van sociale media en 

online marketing 

Andere specifieke elementen: 

• Hobby’s: voetbal 

• Ruim netwerk 
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Inge – 40 jaar 

Huidige situatie: 
• Vrijgezel 
• Heeft HR functie 

Opleiding: 
• / 

 

Onderneming: 
• Coach in bijberoep 
• Drive: op zoek naar opleidingen / 

netwerkmogelijkheden 

Digitale vaardigheden: 
• / 

Andere specifieke elementen: 

• Druk sociaal leven dat sterk samenhangt met professioneel netwerk 

Tijs – 39 jaar 

Huidige situatie: 
• Heeft gezin 
• Beroepsonderwijs als hoofdberoep 

Opleiding: 
• / 

Ondernemingsfase: 
• Klusjesman (sanitair, elektriciteit) in 

bijberoep, sinds 2 jaar 
• Wil van bijberoep hoofdberoep maken, 

omwille van vraag naar extra taken 

Digitale vaardigheden: 
• Mee met alle digitale tools 

Andere specifieke elementen: 

• Heel sociaal, wil voortdurend leren 

• Hobby’s: triatlon (druk bezette sportman) 

Koen – 35 jaar 

Huidige situatie: 
• Net papa van eerste dochter 
• Partner is bediende aan receptie hotel 
• Introvert, geen vlotte spreker 
• Werkt als arbeider in fabriek 

Opleiding: 
• / 

 

Ondernemingsfase: 
• Goeie schilder, in bijberoep 
• Wil van bijberoep hoofdberoep maken 
• Wil graag met alles in orde zijn 

Digitale vaardigheden: 
• / 

Andere specifieke elementen: 

• / 

Prestarter met concrete plannen  

Binnen de categorie "prestarters met concrete plannen” behoren de ondernemers die heel concreet 

weten wat ze willen doen en hoe ze willen aanpakken. Er rest hen enkel nog te starten met hun 

onderneming.  
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Karel – 52 jaar 

Huidige situatie: 
• Getrouwd 
• Kinderen uit het huis 
• Had management functie in financiële 

sector, nu werkzoekende wegens 
reorganisatie 

Opleiding: 
• TEW 

 

Onderneming: 
• Management consultant op hoog 

niveau 
• Gebruikt opzegperiode om opstart voor 

te bereiden 

Digitale vaardigheden: 
• / 

Andere specifieke elementen: 

• Beperkt zicht op noden, maar gaat uit van eigen professionalisering en bedrijfsvoering  

Marleen – 30 jaar 

Huidige situatie: 
• Getrouwd 
• 1 kind 
• Werkt voor de overheid 

Opleiding: 
• Master economie 

 

Onderneming: 
• Wil boekhoudkantoor overnemen 
• Drive: wil op eigen benen staan 

Digitale vaardigheden: 
• / 

Andere specifieke elementen: 

• Leerstijl: afstandsleren 

Johan – 48 jaar 

Huidige situatie: 
• Getrouwd 
• Kinderen, studeren of net uit huis 
• Werkzoekende door reorganisatie 

Opleiding: 
• / 

 

Onderneming: 
• Consultant 
• Ondernemer uit noodzaak 
• Beschikt over eigen financiële middelen 

Digitale vaardigheden: 
• / 

Andere specifieke elementen: 

• Netwerk bestaat voornamelijk uit lokale contacten  
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Assif – 26 jaar 

Huidige situatie: 
• Single 
• Heeft ziekte uitkering 

Opleiding: 
• Laag geschoold 
• Net opleiding bedrijfsbeheer gevolgd 

 

Onderneming: 
• Hip hop producer 
• Beschikt over financiën via FFF 

Digitale vaardigheden: 
• / 

Andere specifieke elementen: 

• Heeft een groot netwerk van artiesten + heeft al op verschillende festivals gestaan 

Jos – 54 jaar 

Huidige situatie: 
• 3 kinderen, 2 huis uit en 1 studeert 
• Werkloos, bedrijf is failliet gegaan 

Opleiding: 
• Technische basisopleiding (niveau 

secundair / hoger onderwijs) 
 

Onderneming: 
• Wil vorige job op zelfstandige basis 

uitvoeren 
• Heeft nog geen businessplan 
• Heeft beperkte financiële middelen 

Digitale vaardigheden: 
• Basiskennis: mails, facebook 

Andere specifieke elementen: 

• Beperkt netwerk 

• Veel tijd 

• Hobby’s: boek lezen 

• Leerstijl: klassiek 

Prestarter met een idee 

Binnen de categorie “prestarters met een idee” behoren de persona die een idee hebben van wat ze 

zouden willen doen, maar nog geen idee hoe ze het willen aanpakken.  

Rotem – 32 jaar 

Huidige situatie: 
• Woont in een studio in de stad 
• Heeft 3 honden 
• Werkt als verkoopster in een 

kledingzaak 

Opleiding: 
• Secretariaat-talen 
• Avondcursus mode, niet afgewerkt 

 

Onderneming: 
• Wil eigen modezaak starten om zelf 

kledij te ontwerpen 

Digitale vaardigheden: 
• Is niet zo goed met computers / talen 

Andere specifieke elementen: 

• Hobby’s: dansen, reizen 
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Sofie – 50 jaar 

Huidige situatie: 
• Getrouwd 
• Heeft 30 jaar gewerkt in supermarkt 

Opleiding: 
• / 

 

Onderneming: 
• Wil eigen kledij zaak starten en eigen 

kledij ontwerpen 
• Wil net als man ondernemer worden 

Digitale vaardigheden: 
• Niet vlot met digitale tools 

Andere specifieke elementen: 

• / 

Abbas – 28 jaar 

Huidige situatie: 
• Is 2 jaar geleden van Syrië naar België 

gekomen 
• Spreekt Nederlands, lezen gaat moeilijk 
• Werkt halftijds als lasser in de haven 

Opleiding: 
• / 

 

Onderneming: 
• Wilt kapperszaak oprichten 
• Beschikt over financiële middelen via 

FFF en microkrediet 

Digitale vaardigheden: 
• / 

Andere specifieke elementen: 

• / 

Toekomstige ondernemers zonder exact idee 

Binnen de categorie “bewust” behoren de ondernemers die zich bewust zijn dat ze een ondernemer 

kunnen worden, maar nog geen idee hebben wat ze willen doen als ondernemer.  

Benny – 21 jaar 

Huidige situatie: 
• Vriendin die werkt 
• Werkzoekende 

Opleiding: 
• IT opleiding 

 

Onderneming: 
• Wil freelancer worden 
• Heeft nog geen concreet idee 
• Beschikt over spaargeld (100 000 €) 

Digitale vaardigheden: 
• Informatica 
• Programmeren (C++) 

Andere specifieke elementen: 

• Hobby’s: reizen en technologie 

Leerstijl: digitaal 
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Opleidingsverstrekkers 

De grote spelers met ruim aanbod 

SYNTRA  

Aanbod: 
• Diensten Algemeen Belang 
• voor startende ondernemers 
• Gesubsidieerd 

Specifieke elementen: 
• Mogelijkheid tot maatwerk 
• Dag/avond opl. + flexibele trajecten 

VOKA 

Aanbod: 
• Vlaanderen 
• Voor alle ondernemingsfases 
• Erkend 

Specifieke elementen: 
• Mogelijkheid tot maatwerk 
• Dag/avond opl.  
• Korte & lange trajecten 

 

Middelgrote spelers met ruim aanbod 

CVO 

Aanbod: 
• Vlaanderen 
• Voor startende zelfstandigen 

Specifieke elementen: 
• / 

NHA 

Aanbod: 
• Voor ondernemers die eigen zaak 

starten 
• Erkend 

Specifieke elementen: 
• Afstandsonderwijs 
• Digitale leeromgeving 

Wolters Kluwer 

Aanbod: 
• Vlaanderen 
• Kwaliteitslabel 

Specifieke elementen: 
• Verschillende methodieken: collectieve 

sessies, seminaries, … 

Artemis 

Aanbod: 
• Vlaanderen 
• Voor ondernemers, kader- of 

directieleden en vrije beroepers 

Specifieke elementen: 
• Workshops, cursussen, netwerk events 
• Vrouwen als doelgroep 
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Sector Organisaties 

Confederatie bouw 

Aanbod: 
• In elke provincie 
• Voor zaakvoerders en werknemers 
• Kan gesubsidieerd zijn 

Specifieke elementen: 
• Arbeidsmarkt gericht 
• Verschillende methodieken: klassikaal, 

werkplekleren, vaktechnisch 

Horeca 

Aanbod: 
• Voor zaakvoerders en werknemers 
• Erkend in kader van KMO portefeuille 

Specifieke elementen: 
• Verschillende methodieken: klassikaal, 

digitaal, … 

Traxio 

Aanbod: 
• Voor de ondernemers in de autosector 

en aanverwante sectoren 
• erkend 

Specifieke elementen: 
• / 

 

Commerciële instanties 

Vlerick Business School 

Aanbod: 
• Regionaal gericht 
• Voor management profielen  

Specifieke elementen: 
• Opleiding + korte workshops 
• Hoge prijs 

Atlas Business Training 

Aanbod: 
• Internationaal gericht 
• Bedrijfstrainingen ivm leiding geven, 

communicatie, coaching 
• Erkend  

Specifieke elementen: 
• Maatwerk en open opleidingen 
• Hoge prijs 

Praxis 

Aanbod: 
• Cursussen voor eigendomsrecht en 

handelsrecht 
• Erkend  

Specifieke elementen: 
• Verschillende methodieken: digitaal, 

klassikaal, webinars 
• Hoge prijs, geen tegemoetkoming 

Susteno 

Aanbod: 
• In verschillende regio’s, centrumsteden 
• Voor duurzaam ondernemen 
• Geen erkenning 

Specifieke elementen: 
• Verschillende methodieken: 

mentorship, maatwerk, flexibele 
trajecten 
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Opleiding kinder coach 

Aanbod: 
• Specifieke opleiding voor kindercoach 
• Voor personen die willen starten als 

zelfstandige 
• Geen erkenning 

Specifieke elementen: 
• Klassikaal leren gekoppeld aan stage 
• Hoge prijs 

 

Starters- / startup initiatieven 

Muslinked 

Aanbod: 
• Workshops rond management 
• Voor moslim professionals 

Specifieke elementen: 
• Rolmodel voor moslims 

Haven Coop 

Aanbod: 
• Activiteiten coöperatie in de 

jeugdhuizensector 

Specifieke elementen: 
• 2 jarig traject 
• Coaching vanuit jeugdhuis 

Consultants 

Moskeeën  

 

“Use the power of digital” initiatieven 

Youtube channels 

Entrepreneurship Guru’s 

 

Ondernemings-HUBS 

Markant / Open Caffee 

Aanbod: 
• Voor actieve en startende ondernemers 

Specifieke elementen: 
• Kennisoverdracht 
• Meer informele manier  

Incubators 
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Andere 

Starterslabo 

Aanbod: 
• Breed publiek aan (toekomstige) 

ondernemers met o.a. werkzoekende 
en kansengroepen 

Specifieke elementen: 
• Leren in actie 
• Maatwerk en persoonlijke begeleiding 

Keynote speakers  

Banken 

Hoge scholen / Universiteiten 
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Bijlage B: State of the Art analyse 
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