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21ste-eeuwse vaardigheden

What’s in a name?
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What’s in a name?

Soft skills

Niet-technische 
vaardigheden

enz.

Digitalisering

Digitaalvaardig
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Aanpak in vacatures: voorbeelden

Ontwerper-tekenaar in Hoboken

Allround logistiek medewerker met sterke softskills

zaalmedewerker

Customer service medewerker

Polyvalent administratief medewerker

https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/63892632/ontwerper-tekenaar-bouw?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard
https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/63595223/allround-logistiek-medewerker-gezocht-met-sterke-soft-skills-bij-goed-in-brugge?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard
https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/63808031/zaalmedewerker-restaurant-kortrijk-x?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard
https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/63780466/customer-service-medewerker-first-line?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard
https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/63486876/polyvalente-commercieel-administratieve-medewerker?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard
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https://www.vdab.be/trends/ont
cijfert

https://www.vdab.be/trends/ontcijfert
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Divers publiek, 
diverse 

doelgroepen
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Leerdoelen/
behoeftes rond 

21ste-eeuwse 
vaardigheden

● Bewustwording

● Meerwaarde

● Oriëntering

● Actieplan
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Maatwerk
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Landingspagina 
‘cursus-

materiaal’
● Bewustwording en meerwaarde

○ inleidend filmpje

○ Beroepen getuigen

● Oriëntering
○ Test je vaardigheden
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Test je 
vaardigheden
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Voorbeeld uit 
de zelfscan
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Landingspagina 
‘cursus-

materiaal’
● Actieplan

○ Schaaf je vaardigheden bij



Bij welke signalen zou je een klant de modules rond
21ste-eeuwse vaardigheden aanraden?
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Opleidingsaanbod
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Methodieken
● Webinars

○ proevertje

○ samenvatting

○ 1 uur, live en opname

● Online 

● Workshops
○ bovenbouw op online

○ interactief

○ ‘work’shop

https://digitalisering.webleren.be/21EV/aanbod/#/

https://www.vdab.be/webinars
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod?p=1
https://www.vdab.be/opleidingen/workshops
https://digitalisering.webleren.be/21EV/aanbod/#/
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Het wiel van de 
21ste-eeuwse 
vaardigheden

● Ondek jouw 21ste-eeuwse vaardigheden

● Beroepen getuigen

● Test je vaardigheden

● Schaaf je vaardigheden bij
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Maatwerk
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Divers publiek, 
diverse 

doelgroepen

Teamlid

Teamleider

Ervaring

Leek
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Modulair 
versus 

totaaltraject

Toolkit voor leidinggevenden: Inleiding tot leiderschap

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-801217/cursus/C-AMI-202627/Toolkit_voor_leidinggevenden__Inleiding_tot_leiderschap-online
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Conflicten en 
compromissen: 

opbouw van 
module
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Conflicten en 
compromissen: 

inhoud

Conflicten oplossen

https://www.vdab.be/opleidingen/workshops/online-workshop-conflicten-oplossen-855?from=veo&trefwoord=conflict&p=1
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Leer-
componenten
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Verwerken
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Hand-out of 
spiekbrief

one pager of 
checklist

(controleren)



26

Controleren
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Aanraken
versus 

verdiepen
● Functie

● Context

● Persoonlijke accenten/bagage

● Ervaring

● …..
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Assertiviteit in de werksituatie
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Inhoud online 
cursus

Assertiviteit in de werksituatie

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-705151/cursus/C-AMI-73414/Assertiviteit_in_de_werksituatie-online
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Look and feel 
online cursus
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Constructief samenwerken
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Constructief
samenwerken: 

inhoud
modulair

Constructief Samenwerken

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-800736/cursus/C-AMI-143874/Constructief_samenwerken-online
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Constructief 
samenwerken: 
inhoud
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Constructief 
samenwerken: 

inhoud
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Constructief 
samenwerken: 

Actieplan
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Feedback geven en krijgen
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Feedback 
geven en 

krijgen

Feedback geven en krijgen

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-800716/cursus/C-AMI-126930/Feedback_geven_en_krijgen-online
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Feedback 
geven en 

krijgen: inhoud

● Waarom?

● Hoe?

● Welke soorten?

● Welke momenten?
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Feedback 
geven en 

krijgen: inhoud



40

Andere online leermodules
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Online cursus

Webinars

● Eigenaarschap

● Beter brainstormen

● Mensen motiveren, hoe doe je dat?

● Veerkracht in onzekere tijden

● Resultaats- en oplossingsgericht denken

● Kritisch denken

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-801007/cursus/C-AMI-199540/Eigenaarschap-online
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-801020/cursus/C-AMI-199520/Beter_brainstormen-online
https://www.vdab.be/webinars/mensen-motiveren
https://www.vdab.be/webinars/veerkracht
https://www.vdab.be/webinars/oplossingsgericht-denken
https://www.vdab.be/webinars/kritisch-denken


42

Eigenaarschap
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Cijfermateriaal
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Cijfermateriaal
online + 

workshops
2021

● Assertiviteit in de werksituatie: 664 inschrijvingen

● Assertief reageren: 88 workshops in 2021, 612 

deelnemers aanwezig

● Conflicthantering: 1464 inschrijvingen

● conflicten oplossen: 51 workshops in 2021, 307 

deelnemers
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En nu? 
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Onderdelen
van elke

leermodule bij
VDAB

● Bewustwording

● Meerwaarde

● Oriëntering

● Actieplan
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Waar?
https://www.vdab.be/opleidingen/

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-

800922/cursus/C-AMI-191741/21e-

eeuwse_vaardigheden-online

https://www.vdab.be/opleidingen/
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-800922/cursus/C-AMI-191741/21e-eeuwse_vaardigheden-online
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Hoe?
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Nuttige linken
Overzicht aanbod 21ste-eeuwse vaardigheden:

https://digitalisering.webleren.be/21EV/aanbod/

● regelmatige updates voorzien

https://digitalisering.webleren.be/21EV/aanbod/
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Nuttige linken
● Overzicht opgenomen webinars: vdab.be/webinars

● Aankondigingen live webinars: evenementenpagina

voor partners op vdab.be of social media (Facebook 

en LinkedIn)

● inschrijven voor online materiaal: 

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod
○ geef trefwoord in

○ vink methodiek aan (online/workshops)

○ schrijf je in via de knop op de cursusbeschrijvingspagina

○ light inlogprocedure Mijn Loopbaan via diverse kanalen

○ = toegang tot de online cursus of tot overzicht data van de 

workshops

● overzicht workshops: 

https://www.vdab.be/opleidingen/workshops

http://vdab.be/webinars
https://www.vdab.be/evenementen-voor-partners
http://vdab.be
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod
https://www.vdab.be/opleidingen/workshops
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Contact-
gegevens Cindy Hermans

Vakexpert business support

communicatie, sales, office

cindy.hermans@vdab.be

0470 19 32 70

mailto:cindy.hermans@vdab.be


Rond welke van de 21ste-eeuwse vaardigheden
heb jij of hebben je klanten nog een nood?



Pitstop VDAB 
Technologische sector  Mtech + 

08/03/2022
56



Pitstop VDAB Technologische sector  Mtech +

08/03/2022

57


