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1. Vooraf 

De Technologie, Organisatie & Arbeid (TOA)-enquête 

Dit dossier bevat een selectie van resultaten uit de Technologie, Organisatie & Arbeid (TOA)-

enquête. De TOA-enquête gaat over de mate waarin nieuwe managements- of 

organisatieconcepten worden toegepast in de Vlaamse economie. Het onderzoek is ontworpen om 

een zicht te krijgen op feitelijke ontwikkelingen in het bedrijfsleven over een langer tijdsperspectief. 

Hiertoe wordt een steekproef van ondernemingen en organisaties met minstens één werknemer uit 

alle sectoren, inbegrepen het onderwijs, de overheid en de social profit, bevraagd.  

Enquêtegegevens  

De gegevens van de TOA-enquête worden om de drie jaar verzameld. Dit gebeurt via een 

telefonisch interview met personeelsverantwoordelijken of zaakvoerders. De interviews gebeuren 

aan de hand van een volledig gesloten vragenlijst en duren gemiddeld 18 minuten. In 2001 waren 

er 1581 geldige antwoorden (netto respons van 55%), in 2004 1646 (netto-respons van 59%) en in 

2007 1561 (netto respons van 68%). De steekproeven zijn gestratificeerd naar sector (industrie 

inclusief primaire sector, diensten, bouw en overheid, onderwijs en social profit (OOSP)) en 

grootte. De gegevens worden achteraf herwogen voor de totaalcijfers. Er wordt voor elke editie een 

nieuwe steekproef getrokken. 

Voor een uitgebreide methodologische verantwoording van het opzet van de TOA-enquêtes (voor 

alle edities) kan u terecht in het informatiedossier van 20011. In het informatiedossier van 20042 is 

er een aanvulling met onder meer de respons van die editie. Voor de editie van 2007 worden alle 

gegevens over methodologie en respons gebundeld in een apart dossier. De respons wordt in een 

aparte technische nota gerapporteerd. 

  

                                                           
1 Delagrange, Hendrik: Bedrijfs- en arbeidsorganisatie in de Vlaamse ondernemingen en organisaties in 2001. 

Statistisch naslagwerk. SERV/STV Innovatie & Arbeid Informatiedossier. Brussel, 2003, 311p. 

2  Delagrange, Hendrik: TOA 3 Deelanalyses Volume 1: Competentiegerichte ondernemingen, Product- of 
dienstinnovatie en Motieven en hindernissen bij organisatieveranderingen. SERV/STV Innovatie & Arbeid 
Informatiedossier. Brussel, 2005, 149 p. 
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Wat vindt u in dit dossier? 

Dit dossier rapporteert de resultaten uit de TOA-enquête over opleiding. We gaan na of er in 

opleiding wordt voorzien, hoeveel personeelsleden er opleiding hebben gevolgd, hoeveel uren 

opleiding zij krijgen en of er een opleidingsplan wordt opgesteld. 

Al sinds de eerste editie (1998) bevat de TOA-enquête een reeks vragen over opleiding. Deze zijn 

in de editie van 2001 echter verfijnd, duidelijker geformuleerd en uitgebreid. In dit dossier 

vergelijken we dan ook de gegevens van de drie meest recente edities: TOA 2 (2001), TOA 3 

(2004) en TOA 4 (2007).  

Met het oog op vergelijkbaarheid, laten we de micro-ondernemingen (nl. de ondernemingen met 

minder dan tien werknemers) buiten beschouwing in dit dossier. In 2001 werden de micro-

ondernemingen immers niet bevraagd. In 2004 werd slechts een beperkt aantal vragen over 

opleiding opgenomen in de op micro-ondernemingen gerichte, afzonderlijke TOA-editie. Pas in de 

editie van 2007 werden micro-ondernemingen en grotere ondernemingen via één enquête – en dus 

éénzelfde vraagformulering - bevraagd.   

Welke vragen i.v.m. opleiding werden er in de enquête gesteld? 

In de enquête werd er via vijf vragen naar de opleidingsinspanningen van bedrijven en organisaties 

gepeild.  De vragen 1 en 5 werden aan alle organisaties gesteld. De vragen 2 en 3 zijn bijkomende 

vragen voor de organisaties en bedrijven die in opleiding voorzien. Vraag 4 werd enkel gesteld aan 

de bedrijven en organisaties die niet in opleiding voorzien.  

1. Wordt er voor het personeel in uw onderneming opleiding voorzien? 

a. Ja 

b. Neen => ga door naar vraag 4 

2. Hoeveel % van uw personeel heeft dit jaar een opleiding gevolgd? 

……% 

3. Kan u inschatten wat de gemiddelde duur van hun opleidingen was in uren, op jaarbasis? 

…. uren 

4. Heeft u in de voorbije drie jaar opleiding voorzien? 

a. Ja 

b. Neen 

5. Is er in uw (naam) een opleidingsplan? 

a. Ja 

b. Neen 
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2. Opleiding 

2.1  Opleiding -  algemene ci j fers 

In 2007 voorziet 90,5% van de ondernemingen en organisaties in opleiding. Sinds 2001 is het 

percentage organisaties waar opleiding wordt voorzien met 7,2% gestegen. Deze stijging vond 

volledig plaats in de periode 2001-2004. 

In 2007 voorziet 9,5% van de organisaties niet in opleiding gedurende het lopende jaar. 2,9% van 

die organisaties voorzag wel in opleiding in de voorbije drie jaar. Dit maakt dat uiteindelijk 6,6% van 

de organisaties als ‘echte niet-opleiders’ kan worden beschouwd. In 2001 bedroeg dit percentage 

nog 12,6%. Deze daling vond volledig plaats in de periode 2001-2004. 

TABEL 1: PERCENTAGE ONDERNEMINGEN EN ORGANISATIES DIE VOORZIEN IN OPLEIDING, PER 
TOA-EDITIE 

TOA-editie Opleiding in het 
lopende jaar 

Opleiding in de 
voorbije drie jaar Geen opleiding Totaal 

2001 +10 alle sectoren 83,3% (n=1317) 4,1% (n=65) 12,6% (n=199) 100% (N=1581) 

2004 +10 alle sectoren 91,3% (n=1502) 3,3% (n=55) 5,4% (n=89) 100% (N=1646) 

2007 +10 alle sectoren 90,5% (n=1414) 2,9% (n=45) 6,6% (n=103) 100% (N=1562) 

p=.00 
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2.2  Wie leidt er op? 

We gaan na of opleiding meer voorkomt in bepaalde sectoren, in grote of kleine organisaties of bij 

bepaalde personeelssamenstellingen. 

2.2.1  Opleiding naar  sector 

Bijna alle onderwijsinstellingen, overheden en social profitorganisaties voorzien in opleiding voor 

hun werknemers. In andere sectoren wordt er in minder organisaties opgeleid. Deze vaststelling 

geldt zowel voor 2001, 2004 als 2007. In 2007 is er opleiding in 97,4% van de organisaties uit 

overheid, onderwijs en social profit (in de tabellen afgekort tot OOSP) en in 82,7% van de 

bouwondernemingen.  

Sinds 2001 is het percentage organisaties waar opleiding wordt voorzien in alle sectoren gestegen. 

Deze stijging is het kleinst in de bouwsector (3,3%). In de dienstensector en binnen OOSP vond 

deze stijging volledig plaats in de periode 2001-2004. 

TABEL 2: PERCENTAGE ONDERNEMINGEN EN ORGANISATIES DIE IN OPLEIDING VOORZIEN 
VOLGENS SECTOR, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Sector 

Totaal Industrie / 
Primaire 
sector 

Diensten Bouw OOSP 

2001 +10 werknemers 
(p=.005) 

84,5% 

(N=354) 

80,4% 

(N=566) 

79,4% 

(N=214) 

87,9% 

(N=447) 

83,3% 

(N=1581) 

2004 +10 werknemers 
(p=.000) 

86,1% 

(N=302) 

92,3% 

(N=739) 

80,1% 

(N=151) 

96,5% 

(N=454) 

91,2% 3 

(N=1646) 

2007 +10 werknemers 
(p=.000) 

90,1% 

(N=243) 

87,8% 

(N=754) 

82,7% 

(N=110) 

97,4% 

(N=454) 

90,6% 

(N=1561) 

Leeswijzer: Hoe moet je deze tabel interpreteren? De tabel vermeldt enkel het percentage bedrijven dat WEL in opleiding voorziet. 
Bijvoorbeeld: In 2001 voorziet 84,5% van de 1581 bedrijven uit de industrie of primaire sector in opleiding. De kolom Totaal wijst op alle 
Vlaamse bedrijven en organisaties. Bijvoorbeeld. In 2001 voorziet 83,3% van de 1581 bedrijven en organisaties uit Vlaanderen in 
opleiding. De percentages in tabellen 3 en 4 kan u op dezelfde manier interpreteren. 

                                                           
3 Een methodologische randbemerking. Uiteraard komen de percentages 91,2% en 90,6% uit Tabel 2 overeen met 

91,3% en 90,5% uit Tabel 1. Het gaat om afrondingsverschillen. Ook wegen kan leiden tot dergelijke 
procentpuntverschillen. Dit zal u verder in dit informatiedossier opmerken. Bovendien beantwoordden sommige 
bedrijven wel de hoofdvraag maar niet de uitdiepingsvragen. Dit maakt dat er tussen beide ook kleine 
percentageverschillen kunnen zijn.  
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2.2.2  Opleiding naar  grootte  

Naarmate de organisatieomvang toeneemt, stijgt het percentage bedrijven en organisaties die in 

opleiding voorzien. Deze vaststelling geldt zowel voor 2001, 2004 als 2007. Opleiding neemt zowel 

bij kleine, middelgrote als grote organisaties toe. Deze stijging vond vooral plaats in de periode 

2001-2004, ongeacht de organisatieomvang. Wel zijn de kleine en middelgrote organisaties aan 

een inhaalbeweging bezig. Zij voorzien nu veel meer in opleiding dan in 2001. 

TABEL 3: PERCENTAGE ONDERNEMINGEN EN ORGANISATIES DIE IN OPLEIDING VOORZIEN 
VOLGENS ORGANISATIEOMVANG, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Organisatieomvang 
Totaal 

10 tot 49 50 tot 199 200+ 

2001 +10  

alle sectoren (p=.000) 

77,6% 

(N=965) 

88,7% 

(N=397) 

98,6% 

(N=219) 

83,3% 

 (N=1581) 

2004 +10  

alle sectoren (p=.000) 

89,4% 

(N=1266) 

96,9% 

(N=293) 

98,9% 

(N=87) 

91,3% 

 (N=1646) 

2007 +10  

alle sectoren (p=.000) 

88,4% 

(N=1215) 

97,8% 

(N=276) 

100% 

(N=70) 

90,6% 

 (N=1561) 
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2.2.3  Opleiding naar  type personeel  

Op basis van de personeelssamenstelling maken we een onderscheid tussen typische 

arbeidersbedrijven, typische bediendebedrijven en bedrijven met een gemengd personeelsbestand. 

In een arbeidersbedrijf is 75% of meer van de werknemers arbeider, in een bediendebedrijf is 75% 

of meer bediende. De overige bedrijven zijn gemengd. De indeling is gemaakt op basis van het 

antwoord op de vraag hoeveel procent van het personeel arbeider, bediende of kader is. Voor de 

niet-private organisaties is gevraagd hoeveel procent van het personeel werkt in een functie die als 

arbeidersfunctie kan worden getypeerd. 

TABEL 4: PERCENTAGE ONDERNEMINGEN EN ORGANISATIES DIE VOORZIEN IN OPLEIDING 
VOLGENS HET TYPE PERSONEEL (ARBEIDERS EN/OF BEDIENDEN), PER TOA-EDITIE 

TOA-editie W-type 
Totaal 

Arbeidersbedrijf Gemengd bedrijf Bediendebedrijf 

2001 +10  

alle sectoren (p=.000) 

76,7% 

(N=472) 

83,4% 

(N=380) 

87,5% 

(N=303) 

81,7% 

(N=1155) 

2004 +10  

alle sectoren (p=.000) 

82,9% 

(N=374) 

89,8% 

(N=452) 

95,3% 

(N=553) 

90,1% 

(N=1379) 

2007 +10  

alle sectoren (p=.000) 

85,6% 

(N=388) 

86,7% 

(N=430) 

95,3% 

(N=727) 

90,5% 

(N=1545) 

 

Uit het onderzoek blijkt dat er meer opleiding is in typische bediendebedrijven en dit voor alle TOA-

edities (2001, 2004, 2007). In 2007 is er opleiding in 95,3% van de bediendebedrijven, 86,7% van 

de gemengde bedrijven en 85,6% van de arbeidersbedrijven. 

Opleiding neemt toe in alle bedrijfstypes. Bij bediende- en gemengde bedrijven vindt deze stijging 

volledig plaats in de periode 2001-2004. 
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3. Hoe omvangrijk zijn de 
opleidingsinspanningen? 

Om een idee te krijgen van de intensiteit waarmee ondernemingen en organisaties in opleiding 

voorzien, bekijken we: 

1. Het percentage personeelsleden in een organisatie dat opleiding volgt, uitgedrukt in 5 

categorieën: 0-20%, 21-40%, 41-60%, 61-80% en 81-100%; 

2. De gemiddelde duur van de opleidingen op jaarbasis uitgedrukt in 5 categorieën: geen 

opleiding, maximaal 1 werkdag, meer dan 1 en maximaal 3 werkdagen, meer dan 3 en 

maximaal 5 werkdagen, meer dan 5 werkdagen (> 1 werkweek). 
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3.1  Percentage personeel dat opleiding volgt 

3 .1 .1  Percentage personeel  dat  opleiding volgt  –  
a lgemene ci j fers 

In 38,6% van de ondernemingen en organisaties volgt niemand of een minderheid van de 

werknemers (0-20%) opleiding in het lopende jaar (2007). In 21,2% van de ondernemingen en 

organisaties volgt bijna iedereen (81-100% van de werknemers) opleiding. Het verschil is 

significant (p=.00) over de verschillende TOA-edities (bevragingen in 2001, 2004 en 2007).  

Merken we op dat als organisaties in opleiding voorzien, dit gemiddeld voor één op twee 

personeelsleden is. Dit percentage blijf min of meer constant over de bestudeerde TOA-edities: 

51% in 2001, 50% in 2004 en 52% in 2007. 

 

TABEL 5: ORGANISATIES NAAR PERCENTAGE WERKNEMERS DIE OPLEIDING VOLGEN, PER TOA-
EDITIE  

TOA-editie % werknemers dat opleiding volgt 
Totaal 

0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

2001 +10  

alle sectoren  

44,1% 

(N=694) 

14,6% 

(N=230) 

9,4% 

(N=148) 

8,5% 

(N=133) 

23,4% 

(N=368) 

100% 

(N=1573) 

2004 +10  

alle sectoren  

37,7% 

(N=620) 

15,1% 

(N=248) 

13,5% 

(N=222) 

10,7% 

(N=177) 

23,0% 

(N=378) 

100% 

(N=1646) 

2007 +10  

alle sectoren  

38,6% 
(N=593) 

16,4% 
(N=252) 

13,8% 
(N=213) 

10,0% 
(N=154) 

21,2% 
(N=327) 

100% 
(N=1538) 

p=.00 
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3.1.2  Percentage personeel  dat  opleiding volgt  
naar  sector ,  grootte  en type personeel  

We gaan na of het percentage personeel dat opleiding volgt, verschilt naargelang de sector, de 

organisatieomvang of het type personeel. 

In organisaties uit de overheid, het onderwijs en de social profit volgen er procentueel meer 

werknemers opleiding. In 2007 voorzien 37,0% instellingen uit deze sector in opleiding voor 

minstens 80% van hun werknemers. 9,3% bouwfirma’s, 15,4% bedrijven uit de dienstensector en 

15,5% bedrijven uit de industrie/primaire sector doen hetzelfde. Omgekeerd voorziet 54,4% 

ondernemingen uit de industrie/primaire sector en 57% van de bouwbedrijven niet of voor 

maximaal 20% van haar werknemers in opleiding. Dit geldt slechts voor 14,8% instellingen uit 

OOSP.  

Deze vaststelling – hoger percentage personeel dat opleiding heeft gevolgd binnen de organisaties 

van OOSP, lager percentage personeel dat opleiding heeft gevolgd binnen bedrijven uit 

industrie/primaire sector en bouw - geldt voor 2001, 2004, 2007 (namelijk de verschillende TOA-

edities). 
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TABEL 6: ORGANISATIES NAAR PERCENTAGE WERKNEMERS DIE OPLEIDING VOLGEN,  NAAR 
SECTOR, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Sector % werknemers dat opleiding volgt 
Totaal Totaal (N=) 

0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

2001 +10 
(p=.000) 

Industrie / 
primaire sector 

56,5% 14,5% 8,2% 5,7% 15,1% 100,0% 352 

Diensten 40,4% 15,8% 10,6% 9,0% 24,1% 100,0% 564 

Bouw 58,0% 12,3% 6,1% 6,6% 17,0% 100,0% 212 

OOSP 32,4% 14,4% 10,3% 10,8% 32,1% 100,0% 445 

Totaal 44,1% 14,6% 9,4% 8,5% 23,4% 100,0% 1573 

2004 +10 
(p=.000) 

Industrie / 
primaire sector 

59,7% 15,5% 10,2% 5,0% 9,6% 100,0% 303 

Diensten 35,9% 16,8% 15,4% 12,0% 19,9% 100,0% 739 

Bouw 65,8% 7,2% 9,9% 3,3% 13,8% 100,0% 152 

OOSP 16,5% 14,5% 13,9% 15,0% 40,1% 100,0% 454 

Totaal 37,7% 15,0% 13,5% 10,7% 23,0% 100,0% 1648 

2007 +10 
(p=.000) 

Industrie / 
primaire sector 

54,4% 18,0% 7,9% 4,2% 15,5% 100,0% 239 

Diensten 44,9% 16,8% 16,3% 6,6% 15,4% 100,0% 748 

Bouw 57,0% 19,6% 6,5% 7,5% 9,3% 100,0% 107 

OOSP 14,8% 13,9% 14,6% 19,7% 37,0% 100,0% 446 

Totaal 38,5% 16,4% 13,8% 10,1% 21,2% 100,0% 1540 
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In de grootste bedrijven (200+) volgen er procentueel meer werknemers opleiding. In 2007 

voorzien 28,4% bedrijven met minstens 200 werknemers voor meer dan 80% van deze 

werknemers in opleiding. 19,9% van de organisaties met 10 tot 49 werknemers doen hetzelfde. 

Omgekeerd voorziet 42% van de kleine organisaties niet of voor maximaal 20% van haar 

werknemers in opleiding. Dit geldt voor 16,4% van de grote organisaties. Deze vaststelling – hoger 

percentage personeel dat opleiding heeft gevolgd binnen de grote en lager percentage personeel 

dat opleiding heeft gevolgd binnen de kleine organisaties - geldt voor 2001, 2004 en 2007. 

TABEL 7: ORGANISATIES NAAR PERCENTAGE WERKNEMERS DIE OPLEIDING VOLGEN,  NAAR 
ORGANISATIEOMVANG, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Omvang % werknemers dat opleiding volgt 
Totaal Totaal (N=) 

0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

2001 +10 
alle sectoren 

(p=.000) 

10 tot 49 49,7% 14,3% 7,7% 5,9% 22,4% 100,0% 960 

50 tot 199 42,2% 14,4% 8,6% 10,9% 24,0% 100,0% 396 

200+ 23,0% 16,6% 18,4% 15,2% 26,7% 100,0% 217 

Totaal 44,1% 14,6% 9,4% 8,5% 23,4% 100,0% 1573 

2004 +10 
alle sectoren 

(p=.000) 

10 tot 49 40,7% 14,4% 12,5% 9,2% 23,1% 100,0% 1267 

50 tot 199 30,7% 16,7% 16,7% 14,3% 21,5% 100,0% 293 

200+ 17,2% 20,7% 16,1% 19,5% 26,4% 100,0% 87 

Totaal 37,7% 15,1% 13,5% 10,7% 23,0% 100,0% 1647 

2007 +10 
alle sectoren 

(p=.000) 

10 tot 49 42,0% 16,2% 13,5% 8,4% 19,9% 100,0% 1202 

50 tot 199 28,5% 17,0% 14,1% 14,8% 25,6% 100,0% 270 

200+ 16,4% 14,9% 19,4% 20,9% 28,4% 100,0% 67 

Totaal 38,5% 16,3% 13,8% 10,1% 21,2% 100,0% 1539 
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In de bediendebedrijven volgen er procentueel meer werknemers opleiding. In 2007 voorzien 

29,7% bediendebedrijven voor meer dan 80% van hun werknemers in opleiding. Ongeveer 13% 

van de arbeiders- of gemengde bedrijven doen hetzelfde. Omgekeerd voorzien 56,6% van de 

arbeidersbedrijven niet of voor maximaal 20% van haar werknemers in opleiding. Dit geldt voor 

23,5% van de bediendebedrijven. Deze vaststelling – hoger percentage personeel dat opleiding 

heeft gevolgd binnen de bediende- en lager percentage personeel dat opleiding heeft gevolgd 

binnen de arbeidersorganisaties - geldt voor alle bestudeerde TOA-edities, namelijk deze van 

2001, 2004 en 2007. 

TABEL 8: ORGANISATIES NAAR PERCENTAGE WERKNEMERS DIE OPLEIDING VOLGEN,  NAAR W-
TYPE, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie W-type % werknemers dat opleiding volgt 
Totaal Totaal (N=) 

0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

2001 +10 
alle sectoren 

(p=.000) 

Arbeidersbedrijf 61,2% 11,7% 7,7% 3,2% 16,2% 100,0% 469 

Gemengd 
bedrijf 48,5% 16,4% 8,4% 9,5% 17,2% 100,0% 379 

Bediendebedrijf 28,3% 17,7% 12,3% 12,7% 29,0% 100,0% 300 

Totaal 48,4% 14,8% 9,1% 7,8% 19,9% 100,0% 1148 

2004 +10 
alle sectoren 

(p=.000) 

Arbeidersbedrijf 65,0% 10,4% 9,1% 4,0% 11,5% 100,0% 374 

Gemengd 
bedrijf 

43,1% 15,7% 15,9% 10,8% 14,4% 100,0% 452 

Bediendebedrijf 26,8% 17,0% 14,8% 13,2% 28,2% 100,0% 553 

Totaal 42,5% 14,8% 13,6% 9,9% 19,1% 100,0% 1379 

2007 +10 
alle sectoren 

(p=.000) 

Arbeidersbedrijf 56,6% 20,0% 6,3% 3,7% 13,4% 100,0% 380 

Gemengd 
bedrijf 48,5% 16,1% 15,6% 6,1% 13,7% 100,0% 423 

Bediendebedrijf 23,5% 14,6% 16,5% 15,7% 29,7% 100,0% 720 

Totaal 38,7% 16,3% 13,7% 10,0% 21,2% 100,0% 1523 
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3.2  Opleidingsduur bi j  de organisaties die 
opleiden 

Bij de organisaties die opleiden, werd gepeild naar de gemiddelde opleidingsduur. Aan deze 

bedrijven en organisaties werd gevraagd om, voor het personeel dat opleiding volgde, in te 

schatten wat de gemiddelde opleidingsduur was, in uren op jaarbasis. Voor verdere analyse werd 

de gemiddelde duur van de opleidingen gecomprimeerd naar aantal dagen. Gemakshalve 

beschouwen we één opleidingsdag als 8 uren opleiding. 
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3.2.1  Opleidingsduur bi j  de organisat ies die  
opleiden – a lgemene ci j fers 

In 30,5% van de organisaties die opleiden, duurt de opleiding van deze werknemers gemiddeld 

maximaal één werkdag (2007). In 42% van de organisaties die opleiden, volgen deze werknemers 

gemiddeld één tot drie dagen opleiding op jaarbasis. In 16,9% van de organisaties die opleiding 

voorzien, volgen de werknemers opleiding gedurende meer dan drie en maximaal vijf werkdagen. 

10,6% van deze organisaties geeft langer opleiding. Bij hen volgden de opgeleide werknemers elk 

gemiddeld meer dan een hele werkweek opleiding.  

Als we de resultaten van de verschillende TOA-edities bekijken, zien we dat het percentage 

ondernemingen en organisaties met gemiddeld meer dan vijf dagen opleiding daalt. In 2001 was dit 

21,1%, in 2004 19,4% en nu is dit dus 10,6%. Gelijktijdig stijgt het percentage ondernemingen en 

organisaties met gemiddeld maximaal één werkdag opleiding. In 2001 was dit 23,3%, in 2004 

25,2% en in 2007 is dit 30,5%. 

TABEL 9: % ORGANISATIES NAAR OPLEIDINGSDUUR VAN DE WERKNEMERS DIE OPLEIDING 
VOLGDEN, PER TOA-EDITIE – ENKEL DE BEDRIJVEN DIE OPLEIDEN - 

TOA-editie Gemiddeld aantal dagen opleiding 

Totaal Totaal (N) 
Maximaal 1 

dag 

Meer dan 1 & 
maximaal 3 

dagen 

Meer dan 3 & 
maximaal 5 

dagen 

Meer dan 5 
dagen 

2001 +10 
alle sectoren 

23,3% 39,2% 16,4% 21,1% 100,0% 1204 

2004 +10 
alle sectoren 

25,2% 41,3% 14,0% 19,4% 100,0% 1502 

2007 +10 
alle sectoren 

30,5% 42,0% 16,9% 10,6% 100,0% 1253 

p=.00  
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3.2.2  Opleidingsduur bi j  de organisat ies die  
opleiden naar  sector ,  grootte  en type 
personeel  

In 90,5% organisaties volgen werknemers opleiding. (zie Tabel 1, bladzijde 7). In 10,6% van deze 

organisaties volgen zij opleiding gedurende meer dan één werkweek op jaarbasis (cijfers voor 

2007). Binnen OOSP ligt dit percentage lager. In deze sector voorziet 5% van de organisaties meer 

dan vijf dagen opleiding voor deze werknemers. 42% van de OOSP-organisaties kiest voor een 

beperkt opleidingspakket, namelijk gemiddeld maximaal één dag opleiding voor deze werknemers. 

44,3% van de OOSP-organisaties voorziet gemiddeld drie tot vijf dagen opleiding per werknemer.  

We stellen dus vast dat er binnen OOSP veel organisaties zijn die in opleiding voorzien maar dat zij 

gemiddeld minder dagen opleiding voorzien per werknemer, namelijk maximaal één dag of één tot 

drie dagen. Deze vaststelling is van toepassing in zowel 2001, 2004 als 2007. Welke sector lang 

opleidingen voorziet (meer dan vijf werkdagen per werknemer op jaarbasis) evolueert evenwel over 

de jaren: eerst was dit de industrie/primaire sector, later de bouwsector. Uit deze cijfers blijkt dus 

dat in de sectoren waar er minder bedrijven in opleiding voorzien, de bedrijven die wel opleiden 

gemiddeld meer uren opleiding per werknemer voorzien.  
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TABEL 10: % ORGANISATIES NAAR OPLEIDINGSDUUR VAN DE WERKNEMERS DIE OPLEIDING 
VOLGDEN NAAR SECTOR, PER EDITIE – ENKEL DE BEDRIJVEN DIE OPLEIDEN - 

Editie Sector Gemiddeld aantal dagen opleiding 

Totaal Totaal 
Maximaal 

1 dag 

Meer dan 
1 & 

maximaal 
3 dagen 

Meer dan 
3 & 

maximaal 
5 dagen 

Meer dan 
5 dagen 

2001 +10 
alle sectoren 

p=.000 

Industrie / 
primaire sector 19,1% 27,9% 24,3% 28,7% 100,0% 272 

Diensten 18,4% 41,2% 16,0% 24,5% 100,0% 413 

Bouw 17,2% 41,7% 21,2% 19,9% 100,0% 151 

OOSP 34,2% 44,3% 9,2% 12,2% 100,0% 368 

Totaal 23,3% 39,2% 16,4% 21,1% 100,0% 1204 

2004 +10 
alle sectoren 

p=.000 

Industrie / 
primaire sector 18,5% 35,9% 21,2% 24,3% 100,0% 259 

Diensten 20,4% 46,6% 14,2% 18,8% 100,0% 682 

Bouw 18,2% 41,3% 17,4% 23,1% 100,0% 121 

OOSP 38,8% 36,3% 8,4% 16,4% 100,0% 438 

Totaal 25,3% 41,3% 14,0% 19,4% 100,0% 1500 

2007 +10 
alle sectoren 

p=.000 

Industrie / 
primaire sector 

29,8% 36,5% 19,1% 14,6% 100,0% 178 

Diensten 24,2% 42,3% 21,3% 12,2% 100,0% 591 

Bouw 20,0% 41,3% 21,3% 17,5% 100,0% 80 

OOSP 42,0% 44,3% 8,7% 5,0% 100,0% 402 

Totaal 30,5% 42,0% 16,9% 10,6% 100,0% 1251 
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Bij de kleinste organisaties vinden we de grootste groep van niet-opleiders (zie Tabel 3 pag. 9). 

Indien KMO’s echter opleiden, zal het vaker voor meer dan vijf werkdagen zijn. Deze vaststelling 

geldt binnen elke TOA-editie (2001 – 2004 – 2007) maar enkel in de edities 2001 en 2007 zijn er 

significante verschillen. In 2007 voorzien 11,9% kleine ondernemingen en 3,4% grote bedrijven en 

organisaties in meer dan vijf dagen opleiding per opgeleide werknemer. In 2007 voorzien 29,7% 

kleine ondernemingen en 34,5% middelgrote bedrijven en organisaties in maximaal één dag 

opleiding per opgeleide werknemer. 

TABEL 11: % ORGANISATIES NAAR OPLEIDINGSDUUR VAN DE WERKNEMERS DIE OPLEIDING 
VOLGDEN NAAR ORGANISATIEOMVANG, PER EDITIE – ENKEL DE BEDRIJVEN DIE 
OPLEIDEN - 

Editie Grootte Gemiddeld aantal dagen opleiding 

Totaal Totaal 
Maximaal 

1 dag 

Meer dan 1 & 
maximaal 3 

dagen 

Meer dan 3 
& maximaal 

5 dagen 

Meer dan 
5 dagen 

2001 +10 
alle sectoren 

p=.038 

10 tot 49 22,6% 37,0% 15,9% 24,5% 100,0% 678 

50 tot 199 25,8% 39,6% 17,5% 17,2% 100,0% 326 

200+ 21,5% 46,0% 16,5% 16,0% 100,0% 200 

Totaal 23,3% 39,2% 16,4% 21,1% 100,0% 1204 

2004 +10 
alle sectoren 

NS 

10 tot 49 23,7% 41,8% 13,8% 20,7% 100,0% 1131 

50 tot 199 29,0% 40,3% 14,8% 15,9% 100,0% 283 

200+ 33,7% 38,4% 14,0% 14,0% 100,0% 86 

Totaal 25,3% 41,3% 14,0% 19,4% 100,0% 1500 

2007 +10 
alle sectoren 

p=.029 

10 tot 49 29,7% 40,6% 17,7% 11,9% 100,0% 955 

50 tot 199 34,5% 45,0% 13,9% 6,7% 100,0% 238 

200+ 25,9% 53,4% 17,2% 3,4% 100,0% 58 

Totaal 30,5% 42,0% 16,9% 10,6% 100,0% 1251 
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Bij de typische bediendeorganisaties vinden we de grootste groep van opleiders (zie Tabel 4 pag. 

10). Dit betekent niet dat deze organisaties meer opleiden tout court. We stellen immers vast dat 

de duur van de opleiding voor de werknemers uit typische bediendebedrijven die opleiding volgen 

minder lang is. Deze vaststelling geldt voor 2004 en 2007. In 2007 voorzien 7,2% bediende-, 

12,8% arbeiders- en 15,2% gemengde organisaties in meer dan vijf dagen opleiding per opgeleide 

werknemer. In 2007 voorzien 33,9% bediende-, 29,1% arbeiders- en 25% gemengde organisaties 

in maximaal één dag opleiding per opgeleide werknemer. 

TABEL 12: % ORGANISATIES NAAR OPLEIDINGSDUUR VAN DE WERKNEMERS DIE OPLEIDING 
VOLGDEN NAAR W-TYPE, PER EDITIE – ENKEL DE BEDRIJVEN DIE OPLEIDEN - 

Editie Type bedrijf Gemiddeld aantal dagen opleiding 

Totaal Totaal 
Maximaal 

1 dag 

Meer dan 
1 & 

maximaal 
3 dagen 

Meer dan 
3 & 

maximaal 
5 dagen 

Meer dan 
5 dagen 

2001 +10 
alle sectoren 

NS 

Arbeidersbedrijf 18,3% 32,5% 21,7% 27,6% 100,0% 323 

Gemengd 
bedrijf 

17,9% 36,5% 20,0% 25,6% 100,0% 285 

Bediendebedrijf 19,1% 43,9% 15,4% 21,5% 100,0% 246 

Totaal 18,4% 37,1% 19,3% 25,2% 100,0% 854 

2004 +10 
alle sectoren 

p=.006 

Arbeidersbedrijf 21,0% 34,2% 19,4% 25,5% 100,0% 310 

Gemengd 
bedrijf 20,2% 44,2% 15,6% 20,0% 100,0% 405 

Bediendebedrijf 22,4% 46,5% 14,2% 16,9% 100,0% 527 

Totaal 21,3% 42,7% 15,9% 20,0% 100,0% 1242 

2007 +10 
alle sectoren 

p=.000 

Arbeidersbedrijf 29,1% 36,9% 21,3% 12,8% 100,0% 282 

Gemengd 
bedrijf 

25,0% 38,1% 21,7% 15,2% 100,0% 336 

Bediendebedrijf 33,9% 46,1% 12,7% 7,2% 100,0% 622 

Totaal 30,4% 41,9% 17,1% 10,6% 100,0% 1240 
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3.3  Intensiteit  van opleiden 

Met een combinatie van de gegevens over de opleidingsduur en het percentage werknemers dat 

opleiding volgt, kunnen we nu verder gaan rekenen en een antwoord zoeken op de volgende 

vragen.  

1. Om hoeveel uren opleiding gaat het per persoon op de werkvloer? Hoe groot zijn de 

opleidingsinspanningen op bedrijfsniveau per werknemer indien we ook rekening houden 

met de werknemers die geen opleiding volgden? 

2. Kunnen we bepaalde types van bedrijven onderscheiden op basis van de 

opleidingsinspanningen? Bijvoorbeeld organisaties die een kleine groep van werknemers 

intensief opleiden of organisaties die een grote groep van werknemers kort opleiden.  

Een combinatie van beide variabelen – opleidingsduur en percentage personeel - biedt dus meer 

info.   

Bij de berekeningen nemen we de volledige populatie van ondernemingen en organisaties op, dus 

ook deze die niet hebben opgeleid. Zo krijgen we een beeld van de totale opleidingsinspanningen 

over alle ondernemingen en organisaties heen. 
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3.3.1  Opleidingsinspanningen per  werknemer  

Opleidingsinspanningen per werknemer in de organisatie in 2001, 2004 en 

2007 

In 2007 volgden de werknemers van 3,3% organisaties elk meer dan vijf dagen opleiding. In 2001 

ging het nog om 7,2% van de organisaties. Het percentage bedrijven en organisaties dat voor elke 

werknemer maximaal één dag opleiding voorziet, is in de periode 2001-2007 met 10% gestegen. 

Anno 2007 is er in één op twee organisaties in Vlaanderen gemiddeld maximaal één dag opleiding 

per jaar. 

TABEL 13: % ORGANISATIES NAAR GEMIDDELD AANTAL DAGEN OPLEIDING PER WERKNEMER, 
PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Gemiddeld aantal dagen opleiding per werknemer op jaarbasis 

Totaal Totaal 
Geen 

opleiding 
Maximaal 1 

dag 

Meer dan 1 & 
maximaal 3 

dagen 

Meer dan 3 & 
maximaal 5 

dagen 

Meer dan 5 
dagen 

2001 +10 
alle sectoren 

20,7% 41,3% 24,8% 6,0% 7,2% 100,0% (N=1494) 

2004 +10 
alle sectoren 

13,4% 47,3% 23,8% 6,2% 9,4% 100,0% (N=1646) 

2007 +10 
alle sectoren 13,7% 51,1% 27,5% 4,3% 3,3% 100,0% (N=1412) 

p=.00 

  



TOA 2007: Opleiding 

25 

Opleidingsinspanningen per werknemer in de organisatie naar sector, 

organisatieomvang en type personeel 

Deze resultaten in verband met de opleidingsinspanningen per persoon kunnen ook worden 

bekeken per sector, bedrijfsomvang en type personeel. 

 Binnen OOSP zijn er meer organisaties die opleiding voorzien dan in de industrie/primaire sector, 

de diensten of de bouw. Uit voorgaande analyses bleek bovendien dat in OOSP-organisaties 

meestal veel werknemers opleiding volgen maar, in vergelijking met de andere sectoren, vaker 

voor een beperkt aantal dagen op jaarbasis. Indien we met beide variabelen – percentage 

personeel dat opleiding volgt en opleidingsduur – rekening houden, en bijgevolg de 

opleidingsinspanningen per werknemer onder de loep nemen, merken we nog steeds dat dit 

significant hoger ligt in OOSP maar dat de verschillen minder groot zijn dan eerst werd geschetst. 
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TABEL 14: ORGANISATIES NAAR GEMIDDELD AANTAL DAGEN OPLEIDING PER WERKNEMER,  
NAAR SECTOR, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Sector Gemiddeld aantal dagen opleiding 

Totaal Totaal 
Geen 

opleiding 
Maximaal 

1 dag 

Meer dan 1 & 
maximaal 3 

dagen 

Meer dan 3 
& 

maximaal 5 
dagen 

Meer dan 
5 dagen 

2001 +10 
(p=.000) 

Industrie / 
primaire sector 19,2% 44,4% 21,6% 6,9% 7,8% 100,0% 333 

Diensten 23,8% 34,1% 25,1% 7,1% 9,9% 100,0% 537 

Bouw 29,1% 40,2% 23,1% 3,5% 4,0% 100,0% 199 

OOSP 14,1% 48,5% 27,8% 4,9% 4,7% 100,0% 425 

Totaal 20,7% 41,3% 24,8% 6,0% 7,2% 100,0% 1494 

2004 +10 
(p=.000) 

Industrie / 
primaire sector 18,3% 50,5% 17,6% 6,0% 7,6% 100,0% 301 

Diensten 13,1% 44,7% 26,0% 7,4% 8,8% 100,0% 739 

Bouw 27,2% 43,0% 19,2% 4,6% 6,0% 100,0% 151 

OOSP 5,9% 50,9% 25,8% 4,8% 12,6% 100,0% 454 

Totaal 13,4% 47,3% 23,8% 6,2% 9,4% 100,0% 1645 

2007 +10 
(p=.000) 

Industrie / 
primaire sector 

18,5% 56,1% 15,1% 5,9% 4,4% 100,0% 205 

Diensten 17,6% 46,3% 28,8% 3,9% 3,5% 100,0% 695 

Bouw 21,2% 51,5% 20,2% 4,0% 3,0% 100,0% 99 

OOSP 3,2% 56,8% 33,0% 4,4% 2,7% 100,0% 412 

Totaal 13,7% 51,2% 27,4% 4,3% 3,3% 100,0% 1411 
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Uit voorgaande analyses bleek dat er meer grote (+200 werknemers) dan kleine organisaties in 

opleiding voorzien (zie Tabel 3 pag. 9). In 2007 is er zelfs geen enkele organisatie van deze 

omvang die niet in opleiding voorziet. Ook stelden we vast dat indien grote organisaties opleiden, 

meestal veel werknemers opleiding volgen maar dat de opleidingsduur wel beperkter is dan elders. 

Indien we op basis van het percentage personeel dat opleiding volgt en de opleidingsduur de 

opleidingsinspanningen per werknemer bestuderen merken we dat vooral het contrast tussen 

wel/niet opleiding meespeelt. Alhoewel binnen elke editie de opleidingsinspanningen per 

werknemer significant verschillen naargelang de organisatieomvang, kan er geen eenduidig beeld 

worden geschetst. 

TABEL 15: ORGANISATIES NAAR GEMIDDELD AANTAL DAGEN OPLEIDING PER WERKNEMER,  
NAAR ORGANISATIEOMVANG, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Grootte Gemiddeld aantal dagen opleiding 

Totaal Totaal Geen 
opleiding Maximaal 1 

dag 

Meer dan 1 & 
maximaal 3 

dagen 

Meer dan 3 & 
maximaal 5 

dagen 
Meer dan 5 

dagen 

2001 +10 
alle sectoren 

(p=.000) 

10 tot 49 27,6% 36,7% 22,9% 5,9% 7,0% 100,0% 919 

50 tot 199 13,9% 50,1% 23,1% 6,2% 6,7% 100,0% 373 

200+ 2,0% 46,0% 37,1% 5,9% 8,9% 100,0% 202 

Totaal 20,7% 41,3% 24,8% 6,0% 7,2% 100,0% 1494 

2004 +10 
alle sectoren 

(p=.000) 

10 tot 49 15,6% 44,9% 23,9% 6,6% 9,0% 100,0% 1266 

50 tot 199 6,5% 55,6% 23,2% 4,1% 10,6% 100,0% 293 

200+ 3,4% 54,0% 24,1% 6,9% 11,5% 100,0% 87 

Totaal 13,4% 47,3% 23,8% 6,2% 9,4% 100,0% 1646 

2007 +10 
alle sectoren 

(p=.000) 

10 tot 49 16,7% 48,5% 27,3% 4,1% 3,4% 100,0% 1111 

50 tot 199 3,3% 62,7% 26,2% 4,5% 3,3% 100,0% 244 

200+ 0,0% 51,8% 37,5% 8,9% 1,8% 100,0% 56 

Totaal 13,7% 51,1% 27,5% 4,3% 3,3% 100,0% 1411 
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Vooral bediendebedrijven voorzien in opleiding. Het percentage personeel dat opleiding volgt, is 

doorgaans ook hoger in dit type van organisatie. Maar de gemiddelde opleidingsduur bij de 

werknemers die worden opgeleid, ligt lager dan bij arbeiders- of gemengde organisaties. 

Dit maakt dat de opleidingsinspanningen uitgedrukt in gemiddeld aantal dagen opleiding per 

werknemer, weliswaar significant verschillen naar het type personeel maar toch geen uitgesproken 

beeld geven. 

TABEL 16: ORGANISATIES NAAR GEMIDDELD AANTAL DAGEN OPLEIDING PER WERKNEMER,  
NAAR TYPE PERSONEEL, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Type personeel Gemiddeld aantal dagen opleiding 

Totaal Totaal 
Geen 

opleiding 
Maximaal 

1 dag 

Meer dan 
1 & 

maximaal 
3 dagen 

Meer dan 
3 & 

maximaal 
5 dagen 

Meer dan 
5 dagen 

2001 +10 
alle sectoren 

(p=.000) 

Arbeidersbedrijf 30,0% 37,4% 20,4% 5,6% 6,5% 100,0% 446 

Gemengd 
bedrijf 20,8% 41,1% 22,5% 7,6% 7,9% 100,0% 355 

Bediendebedrijf 15,0% 36,9% 30,3% 6,3% 11,5% 100,0% 287 

Totaal 23,1% 38,5% 23,7% 6,4% 8,3% 100,0% 1088 

2004 +10 
alle sectoren 

(p=.000) 

Arbeidersbedrijf 21,9% 50,8% 16,8% 2,9% 7,5% 100,0% 374 

Gemengd 
bedrijf 

16,4% 44,9% 22,7% 7,3% 8,7% 100,0% 450 

Bediendebedrijf 9,1% 44,7% 28,1% 8,5% 9,6% 100,0% 552 

Totaal 15,0% 46,4% 23,3% 6,6% 8,7% 100,0% 1376 

2007 +10 
alle sectoren 

(p=.000) 

Arbeidersbedrijf 22,6% 55,4% 17,7% 2,3% 2,0% 100,0% 345 

Gemengd 
bedrijf 17,0% 49,5% 23,4% 5,3% 4,8% 100,0% 394 

Bediendebedrijf 7,3% 49,6% 35,2% 4,9% 3,0% 100,0% 659 

Totaal 13,8% 51,0% 27,5% 4,4% 3,3% 100,0% 1398 
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3.3.2  Typologie van organisat ies op basis van de 
opleidingsinspanningen 

In Tabel n°17 bekijken we de spreiding van de bedrijven en organisaties op basis van (1) het 

percentage personeel dat opleiding volgt en (2) het gemiddeld aantal dagen opleiding per 

werknemer. Deze tabel illustreert nogmaals de trend dat bedrijven – voor de periode 2001-2007-

gemiddeld minder dagen opleiding per werknemer voorzien . 

In 2007 leidt 1,7% van de organisaties intensief op: 80 tot 100% van de werknemers uit deze 

organisaties volgt opleiding en bovendien volgen deze werknemers op jaarbasis gemiddeld 

minstens een hele werkweek opleiding. In 2001 bedroeg dit percentage van intensieve opleiders 

nog 3,3%. Als we de criteria voor ‘intensief opleiden’ iets minder strikt nemen, zien we dat in 2007 

5,9% van de organisaties en bedrijven vrij intensief opleiden. Ze voorzien opleiding voor minstens 

60% van hun werknemers en gemiddeld volgen deze werknemers minstens 3 dagen opleiding. In 

2001 bedroeg dit percentage nog 8,8%. 

In 2007 opteert 7,3% van de organisaties en bedrijven voor weinig opleidingsdagen, namelijk 

gemiddeld maximaal één dag per jaar, maar dit voor (quasi) iedereen (81 tot 100%). In 2001 was 

dit 6,2%. 

In 2007 krijgen de opgeleide werknemers van 5,1% van de organisaties gemiddeld meer dan vijf 

werkdagen opleiding. Echter maximaal 20% van de werknemers volgden opleiding. In deze 

organisaties wordt dus een kleine groep van werknemers intensief opgeleid.  
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TABEL 17: ORGANISATIES NAAR OPLEIDINGSINTENSITEIT, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie % 
Werknemers 
dat 
opleiding 
volgt 

Gemiddeld aantal dagen opleiding 

Totaal Totaal Geen 

opleidin

g 

Maximaal 

1 dag 

Meer dan 1 

& 

maximaal 

3 dagen 

Meer dan 3 

& 

maximaal 

5 dagen 

Meer dan 5 

dagen 

2001 +10 
alle sectoren 

(p=.000) 

0-20% 18,1% 4,9% 7,5% 5,5% 7,5% 43,5% 635 

21-40% 

 

2,6% 5,7% 2,8% 3,8% 14,9% 218 

41-60% 2,7% 4,4% 1,2% 1,3% 9,6% 140 

61-80% 2,6% 3,8% 1,0% 1,4% 8,8% 129 

81-100% 6,2% 10,7% 3,1% 3,3% 23,2% 339 

Totaal 18,1% 19,0% 32,1% 13,6% 17,3% 100% 1461 

2004 +10 
alle sectoren 

(p=.000) 

0-20% 8,8% 6,9% 10,7% 5,1% 6,3% 37,7% 620 

21-40% 

 

4,0% 6,4% 1,9% 2,8% 15,0% 247 

41-60% 3,3% 6,2% 1,3% 2,7% 13,6% 223 

61-80% 3,3% 4,7% 1,6% 1,2% 10,8% 177 

81-100% 5,7% 9,7% 2,9% 4,7% 22,9% 377 

Totaal 8,8% 23,1% 37,7% 12,8% 17,7% 100,0% 1644 

2007 +10 
alle sectoren 

(p=.000) 

0-20% 10,6% 8,0% 8,8% 5,5% 5,1% 38,1% 529 

21-40% 

 

4,5% 6,0% 3,7% 1,6% 15,8% 219 

41-60% 4,5% 7,0% 2,1% ,6% 14,2% 198 

61-80% 3,0% 5,5% ,7% ,5% 9,8% 136 

81-100% 7,3% 10,1% 3,0% 1,7% 22,2% 308 

Totaal 10,6% 27,3% 37,5% 15,1% 9,6% 100,0% 1390 
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4. Opleidingsplannen 

Via een opleidingsplan kan een bedrijf of organisatie de opleidingsbehoeften voor het komende 

jaar meer overzichtelijk in kaart brengen. We gaan na hoeveel bedrijven en organisaties gebruik 

maken van dit beleidsinstrument, of opleidingsplannen meer voorkomen in bepaalde organisaties 

en of de aanwezigheid van opleidingsplannen samen gaat met meer/minder opleiding. 

4.1  Opleidingsplannen – algemene ci j fers 

In 2007 heeft 53,8% van de ondernemingen en organisaties een opleidingplan. Dit percentage is 

met 4,8% gestegen sinds 2001. De stijging vond plaats in de periode 2004-2007. 

TABEL 18: % ORGANISATIES MET EEN OPLEIDINGSPLAN, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie % organisaties met een opleidingsplan Totaal 

2001 +10 alle sectoren 49,0% 1581 

2004 +10 alle sectoren 48,7% 1646 

2007 +10 alle sectoren 53,8% 1557 

p=.005 
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Het is evident dat vooral de bedrijven en organisaties waar er ook effectief in opleiding wordt 

voorzien, investeren in zulk een opleidingsplan. 58,2% van de bedrijven en organisaties die in het 

lopende jaar effectief in opleiding voorzien, stelden een opleidingsplan op. Bij de bedrijven zonder 

opleiding was dit 5,8%. 

TABEL 19: % ORGANISATIES MET EEN OPLEIDINGSPLAN,  NAAR OPLEIDING VOORZIEN OF NIET, 
PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Opleiding 

Totaal Opleiding 
voorzien in het 

lopende jaar 

Nu geen opleiding 
maar wel 

opleiding in de 
voorbije drie jaar 

Geen opleiding 
voorzien 

2001 +10  

alle sectoren (p=.000) 

56,9% 

(N=1317) 

21,5% 

(N=65) 

5,0% 

(N=199) 

49,0% 

(N=1581) 

2004 +10  

alle sectoren (p=.000) 

51,8% 

(N=1502) 

30,9% 

(N=55) 

7,8% 

(N=90) 

48,7% 

(N=1647) 

2007 +10  

alle sectoren (p=.000) 

58,2% 

(N=1408) 

28,9% 

(N=45) 

5,8% 

(N=103) 

53,9% 

(N=1556) 

  



TOA 2007: Opleiding 

33 

4.2  Waar zi jn er opleidingsplannen? 

4.2 .1  Opleidingsplannen naar sector 

Wat opleidingsplannen betreft, is er een groot contrast tussen de OOSP-sector en de andere 

sectoren: 75,7% OOSP-organisaties ten opzichte van 43,6% bedrijven uit de industrie/primaire 

sector, 44,9% dienstenbedrijven en 44,9% bouwfirma’s stellen een opleidingsplan op. Deze 

vaststelling (hoger percentage opleidingsplannen in de OOSP) geldt voor alle bestudeerde TOA-

edities (2001, 2004, 2007). Bovendien stijgt enkel binnen de OOSP het percentage organisaties 

met een opleidingsplan: 64,9% organisaties in 2001, 72,2% in 2004 en 75,7% in 2007.  

TABEL 20: PERCENTAGE ONDERNEMINGEN EN ORGANISATIES MET EEN OPLEIDINGSPLAN 
VOLGENS SECTOR, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Sector 

Totaal Industrie / 
Primaire 
sector 

Diensten Bouw OOSP 

2001 +10  (p=.000) 43,2% 

(N=354) 

41,9% 

(N=566) 

43,9% 

(N=214) 

64,9% 

(N=447) 

49,0% 

(N=1581) 

2004 +10 (p=.000) 36,8% 

(N=302) 

41,9% 

(N=739) 

35,1% 

(N=151) 

72,2% 

(N=454) 

48,7% 

(N=1646) 

2007 +10 (p=.000) 43,6% 

(N=243) 

44,9% 

(N=750) 

47,3% 

(N=110) 

75,7% 

(N=453) 

53,9% 

(N=1556) 
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4.2.2  Opleidingsplannen naar  grootte  

Naarmate de organisatieomvang toeneemt, stijgt het percentage bedrijven en organisaties dat een 

opleidingsplan opstelt. Deze vaststelling geldt zowel voor 2001, 2004 als 2007. In 2007 heeft 

48,9% van de kleine, 68,7% van de middelgrote en 79,7% van de grote organisaties een 

opleidingsplan. 

Als we de cijfers van 2001, 2004 en 2007 naast elkaar plaatsen, stellen we vast dat de kleine en 

middelgrote organisaties wel een inhaalbeweging maken. Het percentage kleine en middelgrote 

bedrijven met een opleidingsplan neemt toe. Het percentage grote bedrijven en organisaties (+200 

werknemers) met een opleidingsplan stabiliseert. 

TABEL 21: PERCENTAGE ONDERNEMINGEN EN ORGANISATIES MET EEN OPLEIDINGSPLAN 
VOLGENS ORGANISATIEOMVANG, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Organisatieomvang 
Totaal 

10 tot 49 50 tot 199 200+ 

2001 +10  

alle sectoren (p=.00) 

37,0% 

(N=965) 

60,2% 

(N=397) 

81,3% 

(N=219) 

49,0% 

(N=1581) 

2004 +10  

alle sectoren (p=.00) 

42,9% 

(N=1267) 

64,8% 

(N=293) 

78,2% 

(N=87) 

48,7% 

(N=1647) 

2007 +10  

alle sectoren (p=.00) 

48,9% 

(N=1212) 

68,7% 

(N=275) 

79,7% 

(N=69) 

53,8% 

(N=1556) 
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4.2.3  Opleidingsplannen naar  type personeel  

Uit het onderzoek blijkt dat vooral typische bediendebedrijven opleidingsplannen opstellen. Deze 

vaststelling geldt binnen alle TOA-edities (2001, 2004, 2007). In 2007 hebben 64% van de 

bediendeorganisaties, 43% van de arbeidersbedrijven en 46% van de organisaties met een 

gemengde personeelssamenstelling een opleidingsplan. 

Het opstellen van een opleidingsplan neemt bij bediendeorganisaties ook het meest uitgesproken 

toe, meer specifiek in de periode 2004-2007. Toen steeg het percentage bediendeorganisaties met 

een opleidingsplan met ruim 20%.  

TABEL 22: PERCENTAGE ONDERNEMINGEN EN ORGANISATIES MET EEN OPLEIDINGSPLAN 
VOLGENS HET TYPE BEDRIJF (ARBEIDERS OF BEDIENDEN), PER TOA-EDITIE  

TOA-editie W-type 
Totaal 

Arbeidersbedrijf Gemengd bedrijf Bediendebedrijf 

2001 +10  

alle sectoren (p=.001) 

37,3%  

(N=472) 

43,4% 

(N=380) 

50,8% 

(N=303) 

42,9%  

(N=1155) 

2004 +10  

alle sectoren (p=.001) 

32,9% 

(N=374) 

43,7% 

(N=451) 

44,6% 

(N=552) 

41,1% 

(N=1377) 

2007 +10  

alle sectoren (p=.000) 

43,0% 

(N=386) 

46,2% 

(N=429) 

64,0% 

(N=727) 

53,8% 

(N=1542) 
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4.3  Opleidingsplannen en opleiding 

Vraag is of het hebben van een opleidingsplan een impact heeft op het geven van opleiding. Zullen 

bedrijven met een opleidingsplan meer of minder opleiding geven? 

Vooral in de bedrijven met een opleidingsplan is er opleiding. Dit geldt voor alle TOA-edities (2001, 

2004, 2007). In 2007 was er opleiding in 97,8% van de organisaties met en in 82% van de 

organisaties zonder een opleidingsplan. 

TABEL 23: % ORGANISATIES DIE OPLEIDEN NAAR OPLEIDINGSPLAN, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie % Organisaties met opleiding 

Totaal 
Organisaties met 
opleidingsplan 

Organisaties zonder 
opleidingsplan 

2001 +10 alle sectoren (p=.00) 96,9% (N=774) 70,3% (N=807) 83,3% (N=1581) 

2004 +10 alle sectoren (p=.00) 97,0% (N=802) 85,7% (N=845) 91,2% (N=1647) 

2007 +10 alle sectoren (p=.00) 97,8% (N=837) 82% (N=718) 90,5% (N=1555) 

p=.005 
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In organisaties met een opleidingsplan volgen meer werknemers opleiding. Dit stelden we vast in 

2001, 2004 en 2007. Als we de organisaties met een opleidingsplan onder de loep nemen (anno 

2007), dan stellen we vast dat er in 30,5% van deze organisaties voor minstens acht op tien 

werknemers opleiding was. Bij de organisaties zonder opleidingsplan, geldt dit (slechts) voor 10,3% 

van de organisaties. In deze organisaties zonder opleidingsplan is er in 58% van de organisaties 

voor niemand of maximaal één op vijf werknemers opleiding. Dit geldt (slechts) voor 22% van de 

organisaties met opleidingsplan. 

TABEL 24: ORGANISATIES NAAR PERCENTAGE WERKNEMERS DIE OPLEIDING VOLGEN,  NAAR 
OPLEIDINGSPLAN, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Opleidingsplan % werknemers dat opleiding volgt 
Totaal Totaal (N=) 

0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

2001 +10 
alle sectoren 

(p=.000) 

Organisaties 
met 
opleidingsplan 

25,5% 15,5% 12,1% 12,5% 34,5% 100,0% 769 

Organisaties 
zonder 
opleidingsplan 

61,9% 13,8% 6,8% 4,6% 12,8% 100,0% 804 

Totaal 44,1% 14,6% 9,4% 8,5% 23,4% 100,0% 1573 

2004 +10 
alle sectoren 

(p=.000) 

Organisaties 
met 
opleidingsplan 

18,2% 15,2% 15,7% 16,1% 34,8% 100,0% 802 

Organisaties 
zonder 
opleidingsplan 

56,2% 15,0% 11,4% 5,7% 11,7% 100,0% 845 

Totaal 37,7% 15,1% 13,5% 10,7% 23,0% 100,0% 1647 

2007 +10 
alle sectoren 

(p=.000) 

Organisaties 
met 
opleidingsplan 

22,0% 16,4% 16,0% 15,2% 30,5% 100,0% 824 

Organisaties 
zonder 
opleidingsplan 

58,0% 16,4% 11,3% 4,1% 10,3% 100,0% 709 

Totaal 38,6% 16,4% 13,8% 10,0% 21,1% 100,0% 1533 
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In de organisaties met opleiding en een opleidingsplan is de gemiddelde opleidingsduur per 

opgeleide werknemer langer dan in de organisaties met opleiding maar zonder opleidingsplan. Dit 

geldt enkel voor 2001 en 2007.  

TABEL 25: % ORGANISATIES NAAR OPLEIDINGSDUUR VAN DE WERKNEMERS DIE OPLEIDING 
VOLGDEN NAAR OPLEIDINGSPLAN, PER EDITIE – ENKEL DE BEDRIJVEN DIE OPLEIDEN - 

TOA-editie Opleidingsplan Gemiddeld aantal dagen opleiding 

Totaal Totaal 
Maximaal 

1 dag 

Meer dan 
1 & 

maximaal 
3 dagen 

Meer dan 
3 & 

maximaal 
5 dagen 

Meer dan 
5 dagen 

2001 +10 
alle sectoren 

p=.00 

Organisaties 
met 
opleidingsplan 

25,3% 43,3% 14,8% 16,6% 100,0% 697 

Organisaties 
zonder 
opleidingsplan 

20,5% 33,5% 18,7% 27,2% 100,0% 507 

Totaal 23,3% 39,2% 16,4% 21,1% 100,0% 1204 

2004 +10 
alle sectoren 

NS 

Organisaties 
met 
opleidingsplan 

26,6% 42,6% 13,1% 17,6% 100,0% 777 

Organisaties 
zonder 
opleidingsplan 

23,8% 39,9% 14,9% 21,4% 100,0% 724 

Totaal 25,2% 41,3% 14,0% 19,5% 100,0% 1501 

2007 +10 
alle sectoren 

p=.035 

Organisaties 
met 
opleidingsplan 

32,0% 43,1% 16,1% 8,8% 100,0% 740 

Organisaties 
zonder 
opleidingsplan 

27,8% 40,7% 18,3% 13,2% 100,0% 508 

Totaal 30,3% 42,1% 17,0% 10,6% 100,0% 1248 
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Het gemiddeld aantal dagen opleiding per werknemer is hoger bij de bedrijven met een 

opleidingsplan en dit zowel in 2001, 2004 als 2007. Van de organisaties met een opleidingsplan 

voorziet 9,3% meer dan drie dagen opleiding per werknemer in 2007. Van de organisaties zonder 

opleidingsplan voorziet 5,6% meer dan drie dagen opleiding per werknemer. Van de organisaties 

met een opleidingsplan voorziet 4,5% geen opleiding per werknemer. Van de organisaties zonder 

opleidingsplan voorziet 25% geen opleiding. 

TABEL 26: ORGANISATIES NAAR GEMIDDELD AANTAL DAGEN OPLEIDING PER WERKNEMER  NAAR 
OPLEIDINGSPLAN, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Opleidingsplan Gemiddeld aantal dagen opleiding 

Totaal Totaal 
Geen 

opleiding 
Maximaal 

1 dag 

Meer dan 1 
& maximaal 

3 dagen 

Meer dan 3 
& 

maximaal 5 
dagen 

Meer dan 
5 dagen 

2001 +10 
alle sectoren 

(p=.00) 

Organisaties 
met 
opleidingsplan 

5,6% 45,5% 34,0% 6,9% 8,0% 100,0% 729 

Organisaties 
zonder 
opleidingsplan 

35,2% 37,3% 16,1% 5,1% 6,4% 100,0% 765 

Totaal 20,7% 41,3% 24,8% 6,0% 7,2% 100,0% 1494 

2004 +10 
alle sectoren 

(p=.00) 

Organisaties 
met 
opleidingsplan 

5,8% 44,6% 29,5% 8,0% 12,1% 100,0% 800 

Organisaties 
zonder 
opleidingsplan 

20,6% 49,8% 18,3% 4,4% 6,9% 100,0% 845 

Totaal 13,4% 47,3% 23,8% 6,1% 9,4% 100,0% 1645 

2007 +10 
alle sectoren 

(p=.00) 

Organisaties 
met 
opleidingsplan 

4,5% 50,8% 35,5% 5,6% 3,7% 100,0% 764 

Organisaties 
zonder 
opleidingsplan 

25,0% 51,3% 18,0% 2,8% 2,8% 100,0% 643 

Totaal 13,9% 51,0% 27,5% 4,3% 3,3% 100,0% 1407 
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5. Opleiding binnen het 
personeelsbeleid 

In 2007 voorziet minder dan één op tien bedrijven en organisaties niet in opleiding voor haar 

personeel (zie Tabel 1 pag.7). We vermoeden dat deze bedrijven en organisaties andere accenten 

leggen binnen de verschillende domeinen van het personeelsbeleid, meer bepaald 

functioneringsgesprekken, functieomschrijvingen / competentieprofielen / 

loopbaanontwikkelingsplannen, suggestiesystemen, werkoverleg en variabele beloning.4 

  

                                                           
4  In dit kader verwijzen we ook naar de Indicator Competentiegerichte Ondernemingen (ICO) die in het TOA-

onderzoek werd opgesteld. In het Pact van Vilvoorde formuleerden de sociale partners en de Vlaamse regering het 
toenemen van vernieuwende vormen van arbeidsorganisatie en personeelsbeleid gericht op de ontwikkeling en 
benutting van competenties als een belangrijke doelstelling. Om na te gaan in welke mate competentieontwikkeling 
onderwerp is van het organisatiebeleid werkte Stichting Innovatie & Arbeid de Indicator van Competentiegerichte 
Ondernemingen (ICO) uit. Via de ICO worden de ondernemingen getoetst op dertien criteria. Elk van deze criteria 
staat voor een bepaald aspect van competentiegericht ondernemen. Het gaat over klassieke 
competentiebevorderende maatregelen, het benutten van competenties, externe netwerkvorming gericht op 
competentiebevordering en arbeidsorganisatorische maatregelen die competentieontwikkeling en -benutting 
faciliteren. Het uiteindelijke ICO-cijfer is het percentage ondernemingen dat op minstens zeven van de dertien criteria 
scoort. In 2007 bedraagt de ICO 42%. Voor meer info:  H. Delagrange, TOA 2007 Informatiedossier – Indicatoren 
voor het Pact van Vilvoorde ICO en product- of dienstinnovatiecijfers, 2007. 
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5.1  Beoordelings- en/of 
functioneringsgesprekken 

In 2007 houden 76,7% van de organisaties en bedrijven een formeel beoordelings- en/of 

functioneringsgesprek met minstens een deel van het personeel. In bedrijven en organisaties die 

niet in opleiding voorzien, ligt dit percentage lager (44,9% in 2007). Deze vaststelling geldt niet 

enkel voor 2007 maar ook voor 2001 en 2004.  

TABEL 27: BEOORDELINGS- EN/OF FUNCTIONERINGSGESPREKKEN VOLGENS AL DAN NIET 
VOORZIEN IN OPLEIDING, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Aanwezigheid van beoordelings- en functioneringsgesprekken 

Bij organisaties die 
opleiding voorzien in 

het lopende jaar 

Bij organisaties die 
geen opleiding 

voorzien 
Totaal (N) 

2001 +10  

alle sectoren (p = .000) 

78,5% 

(N=1317) 

47,7% 

(N=264) 

73,4% 

(N=1581) 

2004 +10  

alle sectoren (p = .000) 

80,2% 

(N=1501) 

47,9% 

(N=144) 

77,4% 

(N=1645) 

2007 +10  

alle sectoren (p = .000) 

 

80,0% 

(N=1413) 

44,9% 

(N=147) 

76,7% 

(N=1560) 
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5.2  Functieomschri jvingen, 
competentieprofielen en 
loopbaanontwikkelingsplannen 

In de TOA-editie van 2007 wordt voor het eerst gepeild naar de aanwezigheid van 

functieomschrijvingen, competentieprofielen en loopbaanontwikkelingsplannen. 83,7% van de 

ondernemingen en organisaties met minstens tien werknemers hebben functieomschrijvingen en/of 

competentieprofielen opgesteld. 20,1% van de ondernemingen en organisaties met minstens tien 

werknemers werken met loopbaanontwikkelingsplannen.  

Van de bedrijven die niet in opleiding voorzien, heeft 40,9% functieomschrijvingen of 

competentieprofielen en 6,3% loopbaanontwikkelingsplannen. Van de bedrijven wel opleiden, heeft 

86,2% functieomschrijvingen of competentieprofielen en 21,5% loopbaanontwikkelingsplannen. De 

bedrijven die niet in opleiding voorzien, investeren hier dus minder in.  

TABEL 28: (1) FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN / COMPETENTIEPROFIELEN EN (2) 
LOOPBAANONTWIKKELINGSPLANNEN VOLGENS AL DAN NIET VOORZIEN IN OPLEIDING, 
TOA-EDITIE  2007 +10 

Bij organisaties die 
opleiding voorzien 
in het lopende jaar 

Bij organisaties die 
geen opleiding 

voorzien 
Totaal (N) 

Aanwezigheid van 
functieomschrijvingen  
of competentieprofielen 
(p =.000) 

86,2% 

(N=1103) 

40,9% 

(N=66) 

83,7% 

(N=1169) 

Aanwezigheid van 
loopbaanontwikkelings-
plannen (p =.000) 

21,5% 

(N=1361) 

6,3% 

(N=144) 

20,1% 

(N=1505) 
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5.3  Suggesties van het personeel 

In 2007 werken 52,1% van de ondernemingen en organisaties met een systeem om suggesties 

van het personeel formeel op te volgen. 

  

In 2007 hebben 24,5% van de bedrijven die niet in opleiding voorzien en 55% van de bedrijven die 

wel in opleiding voorzien zulke suggestiesystemen. Suggestiesystemen vinden we dus vooral terug 

bij de opleiders. Dit geldt voor alle TOA-edities (2001, 2004, 2007). 

TABEL 29: SUGGESTIESYSTEMEN VOLGENS AL DAN NIET VOORZIEN IN OPLEIDING, PER TOA-
EDITIE 

TOA-editie Aanwezigheid van suggestiesystemen 

Bij organisaties die 
opleiding voorzien in 

het lopende jaar 

Bij organisaties die 
geen opleiding 

voorzien 
Totaal (N) 

2001 +10  

alle sectoren (p = .000) 

57,2% 

(N=1317) 

39,4% 

(N=264) 

54,2% 

(N=1581) 

2004 +10  

alle sectoren (p = .000) 

50,2% 

(N=1501) 

22,9% 

(N=144) 

47,8% 

(N=1645) 

2007 +10  

alle sectoren (p = .000) 

 

55,0% 

(N=1412) 

24,5% 

(N=147) 

52,1% 

(N=1559) 
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5.4  Werkoverleg 

In 2007 zijn er in bijna acht op tien bedrijven en organisaties regelmatig bijeenkomsten van het 

personeel om werkgebonden materies te bespreken.  

Dit werkoverleg komt minder voor bij niet-opleiders (47,3% in 2007). Dit geldt voor alle bestudeerde 

TOA-edities (2001, 2004, 2007). 

TABEL 30: WERKOVERLEG VOLGENS AL DAN NIET VOORZIEN IN OPLEIDING, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Aanwezigheid van werkoverleg 

Bij organisaties die 
opleiding voorzien in 

het lopende jaar 

Bij organisaties die 
geen opleiding 

voorzien 
Totaal (N) 

2001 +10  

alle sectoren (p = .000) 

83,8% 

(N=1317) 

50,4% 

(N=264) 

78,2% 

(N=1581) 

2004 +10  

alle sectoren (p = .000) 

80,5% 

(N=1502) 

36,8% 

(N=144) 

76,7% 

(N=1646) 

2007 +10  

alle sectoren (p = .000) 

 

81,3% 

(N=1412) 

47,3% 

(N=148) 

78,1% 

(N=1560) 
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5.5  Variabele beloning 

Anno 2007 is er in één op vier bedrijven en organisaties een systeem van variabele beloning.  

In bedrijven en organisaties die niet opleiden, vinden we dit beloningssysteem veel minder vaak 

terug dan in bedrijven en organisaties die wel opleiden. In 2007 beloont 25,3% van de opleiders en 

11,5% van de niet-opleiders variabel. Dit geldt niet enkel voor 2007 maar ook voor 2004 en 2001. 

TABEL 31: VARIABELE BELONING VOLGENS AL DAN NIET VOORZIEN IN OPLEIDING, PER TOA-
EDITIE 

TOA-editie Aanwezigheid van variabele beloning 

Bij organisaties die 
opleiding voorzien in 

het lopende jaar 

Bij organisaties die 
geen opleiding 

voorzien 
Totaal (N) 

2001 +10  

alle sectoren (p = .000) 

24,1% 

(N=1317) 

13,6% 

(N=264) 

22,4% 

(N=1581) 

2004 +10  

alle sectoren (p = .000) 

25,8% 

(N=1502) 

13,1% 

(N=145) 

24,7% 

(N=1647) 

2007 +10  

alle sectoren (p = .000) 

 

25,3% 

(N=1409) 

11,5% 

(N=148) 

24,0% 

(N=1557) 
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6. Besluit 

In 2007 voorzien 91% van de bedrijven en organisaties in opleiding. Dit is een stijging van 7% ten 

aanzien van 2001. In organisaties uit de overheid, onderwijs of social profit (OOSP), in grote 

organisaties en in typische bediendebedrijven ligt dit percentage hoger. In bedrijven uit de 

bouwsector en in kleine organisaties ligt dit percentage lager.  

Sommige bedrijven en organisaties (39%) leiden een kleine groep van werknemers op, namelijk 

maximaal één op vijf werknemers. In andere bedrijven en organisaties (21%) was er opleiding voor 

bijna alle werknemers, namelijk voor minstens vier op vijf personeelsleden. Vooral bij grote 

bedrijven en organisaties, bediendebedrijven en OOSP-organisaties vinden we heel wat 

organisaties terug waar veel werknemers opleiding volgen.  Van de bouwbedrijven leidt 9% vier op 

vijf werknemers op. 

Hoeveel uren of dagen opleiding volgden deze werknemers? In 2007 ging het in één op tien 

organisaties om meer dan één werkweek per opgeleide werknemer. In drie op tien organisaties 

ging het om maximaal één dag per opgeleide werknemer. De gemiddelde opleidingsduur per 

opgeleide werknemer evolueert. In 2001 is er een hoger percentage organisaties met meer dan vijf 

dagen opleiding per opgeleide werknemer en vice versa een lager percentage organisaties met 

maximaal één dag opleiding per opgeleide werknemer. 

Wat zijn de opleidingsinspanningen per werknemer? Anno 2007 voorziet 4% van de organisaties 

voor elke werknemer gemiddeld meer dan drie maar maximaal vijf dagen opleiding. Nog eens 3% 

van de organisaties voorziet gemiddeld zelfs meer dan een werkweek opleiding per werknemer. 

Eén op twee organisaties houdt het op gemiddeld maximaal één dag opleiding per werknemer. 

Ongeveer 6% van alle bedrijven kunnen we beschouwen als ‘intensieve opleiders’. Ze voorzien 

opleiding voor meer dan 60% van het personeel en hun werknemers volgen gemiddeld meer dan 

drie dagen opleiding. Het percentage intensieve opleiders is met 3% gedaald ten aanzien van 

2001. 

In 2007 gieten 54% van de bedrijven en organisaties hun opleidingsbehoeften in een 

opleidingsplan. Dit is een stijging van 5% ten aanzien van 2001. Opleidingsplannen vinden we 

vaker terug in de overheid, het onderwijs en de social profit, in grote organisaties en in typische 

bediendebedrijven. Meer bedrijven en organisaties met dan zonder een opleidingsplan voorzien in 

opleiding. In organisaties met een opleidingsplan volgen ook meer werknemers opleiding. Ook het 

gemiddeld aantal dagen opleiding per werknemer is hoger in deze bedrijven en organisaties. 
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Bedrijven en organisaties die opleiden leggen andere accenten op het vlak van het 

personeelsbeleid. Vooral deze bedrijven en organisaties houden beoordelings- en/of 

functioneringsgesprekken, stellen functieomschrijvingen, competentieprofielen of 

loopbaanontwikkelingsplannen op, hebben suggestiesystemen, houden werkoverleg en belonen 

hun personeel (deels) variabel. 
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Conclusion of TOA5 training survey 
 

In 2007, 91% of businesses and organisations provided training. This represents a 7% increase 

compared to 2001. In government, education or social profit organisations, in major organisations 

and typical white-collar businesses, this percentage is higher. In businesses from the construction 

sector and small organisations, this percentage is lower.  

 

Some businesses and organisations (39%) train a small group of employees, i.e. a maximum of 

one in five employees. In other businesses and organisations (21%), training was provided for 

almost all employees, i.e. for at least four out of five members of staff. Particularly for large 

businesses and organisations, white-collar businesses and organisations from the government, 

education and social profit sector, we find many organisations where many employees are 

undergoing training.  Nine percent of construction companies train four out of five employees. 

 

How many hours' or days’ training did these employees engage in? In 2007, this was more than 

one working week per trained employee in one in ten organisations. In three out of ten 

organisations, this was a maximum of one day per trained employee. The average length of 

training per trained employee is changing. In 2001 there was a higher percentage of organisations 

with more than five days’ training per trained employee and conversely a lower percentage of 

organisations with a maximum of one day’s training per trained employee. 

 

What is the training provision per employee? In 2007, 4% of organisations provided more than 

three but no more than five days’ training per employee on average. Just 3% of organisations 

provide more than one working week’s training per employee on average. One in two organisations 

provides a maximum of just one day’s training per employee on average. 

 

About 6% of all businesses can be considered as ‘intensive trainers’. They provide training for more 

than 60% of staff and their employees engage in more than three days’ training on average. The 

percentage of intensive trainers has fallen by 3% compared to 2001. 

 

                                                           
5  Technologie, Organisatie en Arbeid (Technology, Organisation and Labour) 
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In 2007, 54% of businesses and organisations set out their training requirements in a training plan. 

This is a 5% increase compared to 2001. Training plans are more likely to be found in the 

government, education and social profit sector, in major organisations and typical white-collar 

businesses. Businesses and organisations with a training plan are more likely to provide training 

than those without. In organisations with a training plan, more employees also engage in training. 

The average number of days’ training per employee is also higher in these businesses and 

organisations. 

 

Businesses and organisations which provide training place a different emphasis on HR 

management. These businesses and organisations are most likely to hold evaluation & 

performance reviews draw up job descriptions, competency profiles or career development plans, 

have suggestion systems, engage in employee consultation and reward their staff (partly) on a 

variable basis. 

 

 


