WEBINAR
Donderdag 25 februari 2021

Resultaten marktbevraging 2021
Opleidings- & Consultingsector
START 12:30
□ Verwelkoming door Dominique Delferrière
□ Overzicht algemene resultaten door Cristel Deham
□ Overzicht resultaten m.b.t. kwaliteitsmanagement door Evelyn Vanhee
□ Q&A
EINDE 13:30

WELKOM
Dominique Delferrière
Zaakvoerder

Inleiding

I. Typologie van de deelnemers
II. Evolutie van de business
III. Initiatieven

IV. Business Development
V. Toekomstvisies
VI. Werkdruk & Samenwerkingen

VII. Digitaal vergaderen

Cristel Deham
Marketing Project Lead

VIII. Kwaliteitsmanagement
Q&A
Slot
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De marktbevraging
•
•
•
•
•
•

Bevragingsperiode: 19 tot 24 januari 2021

•
•

Indicatieve inzichten

Doelgroep: Dienstverleners actief binnen opleiding, consulting & coaching
Doelstelling: Voelen wat er leeft binnen de sector en hoe 2020 beleefd werd.
Oproep tot deelname: per mail en via social media

110 deelnemers
10 boekenbonnen

Beperkte segmentatie
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I. Typologie van de deelnemers
Marktbevraging Januari 2021

Typologie van de deelnemers
Vraag: Welke optie beschrijft het best uw verantwoordelijkheid?
Vraag: Hoe groot is uw organisatie?
Meer dan
50
personen
15%

Interne
medewerker
19%

21 – 50…

Manager Teamverantwoordelijke
16%

Zaakvoerder
65%

1 persoon
34%

11 – 20
personen
9%
6 – 10
personen
9%
4–5
personen
10%

2–3
personen
19%
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Typologie van de deelnemers
Vraag: Welke optie beschrijft het best uw verantwoordelijkheid?
Vraag: Waar bevindt zich de hoofdzetel
van uw organisatie?

Interne
medewerker
19%

Manager Teamverantwoordelijke
16%

Provincie Vlaams-Brabant (excl.
Brussels Hoofdstedelijk gewest)
16%

Zaakvoerder
65%

Provincie WestVlaanderen
12%

Provincie OostVlaanderen
21%

Brussels
Hoofdstedelijk
gewest
9%
Provincie
Antwerpen
33%

Provincie
Limburg
9%

MARKTBEVRAGING 2021

|

Typologie van de deelnemers
Vraag: Hoe lang bestaat uw bedrijf op vandaag?

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 - 2 jaar

2 - 5 jaar

5 - 10 jaar

+ 10 jaar
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Typologie van de deelnemers
Vraag: Geef aan wat de hoofdopdracht is van uw organisatie.

Vraag: Welke opties vertalen het best, het
kennisdomein van uw organisatie?

Persoonlijke ontwikkeling
Bedrijfsstrategie
Personeelsbeleid
Sales, Marketing &
Communicatie

Opleidingen
42%

ICT, Automatisatie & digitale
transformatie
Advies en begeleiding
van bedrijven
34%

Boekhouding & Financiën
Transport & Logistiek
Andere
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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II. Evolutie van de business
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Evolutie van de business
Vraag: Indien u 2020 met 2019 zou vergelijken, wat beschrijft het best uw bedrijfssituatie?
30%
De business
groeide
11%

25%
20%
15%

De business bleef
status quo
15%

10%
5%
0%

De business viel terug
74%

De
De
De
Min of
De
De groei
business business business
meer
business
was
viel met
bleef
bleef
status quo evolueerde aanzienlijk
meer dan draaiende, draaiende,
positief
50% terug maar met met een
een
terugval
terugval tussen de
tussen de 10 à 30%
30 à 50%
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Evolutie van de business
Vraag: Indien u 2020 met 2019 zou vergelijken, wat beschrijft het best uw bedrijfssituatie?
Opleiding

Advies

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Evolutie van de business
Vraag: Indien u 2020 met 2019 zou vergelijken, wat beschrijft het best uw bedrijfssituatie?
100%
90%
80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 persoon

2-10 personen > 10 personen
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Evolutie van de business
Vraag: Vanaf wanneer denkt u dat uw bedrijf omzetgewijs (terug) op een normaal niveau zal draaien?
25%

20%

15%

10%

5%

0%
Ik weet het
niet

Q1 2021

Q2 2021

2021

Q3 2021

Q4 2021

Q1 2022

Q2 2022

Later

Nooit meer

1ste semester 2022
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Evolutie van de business
Vraag: Wat is de verwachte evolutie van de omzet van de organisatie voor 2021?

70%

2021
vergeleken met

2021
vergeleken met

2020

2019

60%

50%
40%
30%
20%
10%

0%
Ik weet het
niet

Daling

Min of meer
gelijk

Stijging

Ik weet het niet

Daling

Min of meer gelijk

Stijging
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III. Initiatieven
Marktbevraging Januari 2021

Research- en Marketinginitiatieven
Vraag: Welke research en marketinginitiatieven werden in 2020 opgestart of staan gepland voor 2021?
2021
2020
Opgestart of gebeurd
in 2020

Nieuwe of verbeterde

Nieuwe of

Nieuwe of verbeterde bedrijfswebsite (ebedrijfswebsite
(e-commerce
luik)
commerce
luik)

Nieuwe of verbeterde bedrijfswebsite (informatief
verbeterde bedrijfswebsite
luik) (informatief luik)

Ontwikkeling van nieuw
Herziening bestaand

Ontwikkeling van nieuw opleidings- en of
opleidings- en
of promotiemateriaal
promotiemateriaal

Herziening bestaand opleidings- en / of
opleidings- en promotiemateriaal
/ of promotiemateriaal

Nieuwe producten / ofendienstenontwikkeling
Nieuwe product/ of dienstenontwikkeling
Evaluatie van
het producten / of
Evaluatie
van het producten dienstenaanbod
/ of dienstenaanbod

1 op de 2 deelnemers

OntwikkelingOntwikkeling
van een strategie
voorvoor
de de
toekomst
van een strategie
toekomst
Marktonderzoek
en / ofenklantenanalyses
Marktonderzoek
/ of klantenanalyses
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%
MARKTBEVRAGING 2021

|

Research- en Marketinginitiatieven
Vraag: Welke research en marketinginitiatieven werden in 2020 opgestart of staan gepland voor 2021?
2021
2020 in 2020 – noch gepland in 2021
Niet
gebeurd

Nieuwe of verbeterde

Nieuwe of

Nieuwe of verbeterde bedrijfswebsite (ebedrijfswebsite
(e-commerce
luik)
commerce
luik)

Nieuwe of verbeterde bedrijfswebsite (informatief
verbeterde bedrijfswebsite
luik) (informatief luik)

Ontwikkeling van nieuw
Herziening bestaand

Ontwikkeling van nieuw opleidings- en of
opleidings- en
of promotiemateriaal
promotiemateriaal

Herziening bestaand opleidings- en / of
opleidings- en promotiemateriaal
/ of promotiemateriaal

Nieuwe producten / ofendienstenontwikkeling
Nieuwe product/ of dienstenontwikkeling
Evaluatie van
het producten / of
Evaluatie
van het producten dienstenaanbod
/ of dienstenaanbod
OntwikkelingOntwikkeling
van een strategie
voorvoor
de de
toekomst
van een strategie
toekomst
Marktonderzoek
en / ofenklantenanalyses
Marktonderzoek
/ of klantenanalyses
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

0%

10% 20% 30% 40% 50%

MARKTBEVRAGING 2021

|

Research- en Marketinginitiatieven
Vraag: Welke research en marketinginitiatieven werden in 2020 opgestart of staan gepland voor 2021?
2021 voor
2020
Gepland
2021
Nieuwe of verbeterde
bedrijfswebsite
Nieuwe of verbeterde bedrijfswebsite
(e-commerce
luik)(ecommerce luik)

Nieuwe
of verbeterde bedrijfswebsite
(informatief
Nieuwe of verbeterde
bedrijfswebsite
(informatief
luik)
luik)

Ontwikkeling
nieuw opleidings- en of
Ontwikkeling van nieuw opleidingsen of van
promotiemateriaal
promotiemateriaal

Herziening
opleidings- en / of
Herziening bestaand opleidingsen / ofbestaand
promotiemateriaal
promotiemateriaal

Nieuwe product- en / of dienstenontwikkeling

Nieuwe product- en / of dienstenontwikkeling

Evaluatie van het
producten
/
of
dienstenaanbod
Evaluatie van het product- en / of dienstenaanbod
Ontwikkeling van
een strategie voor de toekomst
Ontwikkeling van een strategie voor de toekomst
Marktonderzoek
en / of klantenanalyses
Marktonderzoek en / of klantenanalyses
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Operationele initiatieven
Vraag: Welke operationele initiatieven werden in 2020 opgestart of staan gepland voor 2021?
Niet gebeurd,
noch gepland
2021
Opgestart
of gebeurd

in2020
2020

Implementatie van nieuw CRM, ERP, Boekhoudpakket, ...

Reorganisatie van de personeelsstructuur

Initiatieven gericht op kwaliteitsverbetering

+/- 4 op de 10 deelnemers
Optimalisatie van administratieve processen

+/- 8 op de 10 deelnemers
Gebruik van nieuwe ICT-hulpmiddelen (Zoom, Teams, ...)

Transformatie naar een digitale dienstverlening
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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90%

Operationele initiatieven
Vraag: Welke operationele initiatieven werden in 2020 opgestart of staan gepland voor 2021?
Niet gebeurd, noch gepland
2021voor2020
Gepland
2021

Implementatie van nieuw CRM, ERP, Boekhoudpakket, ...

Reorganisatie van de personeelsstructuur

Initiatieven gericht op kwaliteitsverbetering

Optimalisatie van administratieve processen

Gebruik van nieuwe ICT-hulpmiddelen (Zoom, Teams, ...)

Transformatie naar een digitale dienstverlening
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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90%

Operationele initiatieven
Vraag: Welke operationele initiatieven werden in 2020 opgestart of staan gepland voor 2021?
Niet gebeurd,
noch gepland
2021
2020
Niet gebeurd
in 2020
– noch gepland
in 2021

Implementatie van nieuw CRM, ERP, Boekhoudpakket, ...

Reorganisatie van de personeelsstructuur

Initiatieven gericht op kwaliteitsverbetering

Optimalisatie van administratieve processen

Gebruik van nieuwe ICT-hulpmiddelen (Zoom, Teams, ...)

Transformatie naar een digitale dienstverlening
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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90%

Initiatieven m.b.t. samenwerkingen
Vraag: Welke uitspraken waren voor 2020 van toepassing op vlak van samenwerkingsbeleid?
Geen van de uitspraken is van toepassing

Werknemers
Alle werknemers tijdelijk werkloos gesteld
Deel van de werknemers tijdelijk werkloos gesteld
Samenwerking met werknemers moeten stopzetten

Freelancers
Samenwerking met freelancers definitief moeten
stopzetten
Samenwerking met freelancers tijdelijk onderbroken

Nieuwe samenwerkingen met freelancers opgestart
Nieuwe interne medewerkers werden aangeworven
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
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Initiatieven m.b.t. samenwerkingen
Vraag: Welke uitspraken waren voor 2020 van toepassing op vlak van samenwerkingsbeleid?
Geen van de uitspraken is van toepassing

Werknemers
Alle werknemers tijdelijk werkloos gesteld
Deel van de werknemers tijdelijk werkloos gesteld
Samenwerking met werknemers moeten stopzetten

Freelancers
Samenwerking met freelancers definitief moeten
stopzetten
Samenwerking met freelancers tijdelijk onderbroken

Nieuwe samenwerkingen met freelancers opgestart

Nieuwe samenwerkingen

Nieuwe interne medewerkers werden aangeworven

Bij 1 op de 4 deelnemers
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
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Persoonlijke initiatieven
Vraag: Welke initiatieven nam u op persoonlijk vlak in 2020 of staan gepland in 2021?

Gebeurd in 2020
60%

Advies

1 op de 2

Opleiding

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Uitbreiding professioneel netwerk

Uitbreiding professioneel netwerk

Uitbreiding
professioneel netwerk

Actieve bijscholing

Actieve bijscholing

Actieve
bijscholing

Uitbreiding professioneel netwerk

Uitbreiding professioneel netwerk

Uitbreiding
professioneel netwerk

Actieve bijscholing

Actieve bijscholing

Actieve
bijscholing
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Persoonlijke initiatieven
Vraag: Welke initiatieven nam u op persoonlijk vlak in 2020 of staan gepland in 2021?

Gepland voor 2021

60%

Opleiding

Advies

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Uitbreiding professioneel netwerk

Uitbreiding professioneel netwerk

Uitbreiding
professioneel netwerk

Actieve bijscholing

Actieve bijscholing

Actieve
bijscholing

Uitbreiding professioneel netwerk

Uitbreiding professioneel netwerk

Uitbreiding
professioneel netwerk

Actieve bijscholing

Actieve bijscholing

Actieve
bijscholing
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IV. Business Development
Marktbevraging Januari 2021

Business Development Initiatieven
Vraag: Wat beschrijft het best de business development initiatieven binnen uw organisatie in 2020?
Bestaande Klantenportfolio
70%
60%

70%

Behoud
portfoliowaarde

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

De waarde van
de business bij
de bestaande
klanten zo goed
mogelijk stabiel
proberen te
houden.

Initiatieven
genomen om de
portfoliowaarde
per bestaande
klant te
verhogen maar
met weinig
succes in 2020.

Voorbereidingen
voor 2021

60%
Voorbereidingen
voor 2021

50%

Nieuwe Klantenwerving

Initiatieven
genomen om de
portfoliowaarde
per bestaande
klant te
verhogen met
aantoonbare
positieve
resultaten in
2020.

Voorbereidingen
getroffen om in
2021 actief de
business bij
bestaande
klanten te
herwinnen of te
verhogen.

Weinig succes
met prospectie

Geen actieve
initiatieven
genomen m.b.t.
klantenwerving,
voortgewerkt
met het
bestaande
klantenportfolio.

Initiatieven voor Initiatieven voor
klantenwerving klantenwerving
opgezet, maar
opgezet, met
met weinig
aantoonbare
succes in 2020.
positieve
resultaten in
2020.

Voorbereidingen
getroffen om in
2021 actief aan
klantenwerving
te kunnen doen.
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V. Toekomstvisies
Marktbevraging Januari 2021

Toekomstvisies
Vraag: Hoe eens bent u het met volgende uitspraken?
Helemaal oneens

Oneens

Geen mening

Eens

Helemaal eens

Het zal moeilijker worden om producten of
prestaties te vermarkten omwille van
verhoogde prijsconcurrentie.

Het wordt moeilijker om het verschil te maken met concurrerende bedrijven.

Beslissingscyclussen voor de aankoop van
B-to-B producten en / of prestaties zullen in
de toekomst langer worden.

+/- 30%

Beslissingscyclussen voor de aankoop van B-to-B producten en / of prestaties zullen in de toekomst langer worden.

+/- 45%

De verkoopprijs van B-to-B producten en /
of prestaties zal naar de toekomst toe
onder druk komen te staan.

+/- 50%

De verkoopprijs van B-to-B producten en / of prestaties zal naar de toekomst toe onder druk komen te staan.

De klanten verwachten meer en meer
flexibiliteit.

Bijna 8 op de 10 deelnemers

De klanten verwachten meer en meer flexibiliteit

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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100%

VI. Werkdruk & Samenwerkingen
Marktbevraging Januari 2021

Evolutie op professioneel vlak
Vraag: Kunt u ons in het algemeen vertellen wat de evolutie is, sinds het begin van de Corona-pandemie,
met betrekking tot…
Sterk gedaald

Attitude

Een beetje gedaald

Niet echt veranderd

Een beetje gestegen

Sterk gestegen

De motivatie voor uw werk
Het stressniveau m.b.t. uw werk

Gestegen voor 6 op de 10 deelnemers

Uw werktevredenheid

Het volume aan informatie die u op dagelijkse basis moet
verwerken
Uw taken en de projecten die u leidt of waaraan u
deelneemt
Het aantal uren dat u per week werkt
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Evolutie op professioneel vlak
Vraag: Kunt u ons in het algemeen vertellen wat de evolutie is, sinds het begin van de Corona-pandemie,
met betrekking tot…
Sterk gedaald

Een beetje gedaald

Niet echt veranderd

Een beetje gestegen

Sterk gestegen

De motivatie voor uw werk
Het stressniveau m.b.t. uw werk

Volume aan informatie, aantal taken &
projecten, aantal werkuren
voor meer dan de helft van de
deelnemers (sterk) gestegen

Uw werktevredenheid

Inhoud
Het volume aan informatie die u op dagelijkse basis moet
verwerken
Uw taken en de projecten die u leidt of waaraan u
deelneemt
Het aantal uren dat u per week werkt
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Kwaliteit van de samenwerking & relaties
Vraag: Hoe is de kwaliteit van uw samenwerking of relatie met anderen geëvolueerd omwille van de
verplichtte thuiswerksituatie?
Sterk afgezwakt
+/- 15%
verbeterd

Afgezwakt

Met het professioneel netwerk

Met uw professioneel netwerk

Met klanten

Met klanten

Hetzelfde
+/- 35 %

Voor +/- 50%
(Sterk) Afgezwakt

Met indirecte medewerkers,
bijv. freelancers

Met indirecte medewerkers, bijv. freelancers

Met directe collega’s &
teamleden in dienstverband
waar nauw mee wordt
samenwerkt.

Met directe collega’s & teamleden in dienstverband waar u nauw mee samenwerkt

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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VII. Digitaal vergaderen
Marktbevraging Januari 2021

Digitale vergaderingen
Vraag: Hoeveel overlegsessies heeft u in de afgelopen zes maanden gemiddeld gehad?
(Vergaderingen, opleidingen & infomomenten)?
30%

1 op de 4 deelnemers

25%

20%

15%

10%

5%

0%
1 tot 2 per 1 tot 2 per 3 tot 4 per 1 tot 2 per Meerdere
maand
week
week
dag
per dag
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Eén op één digitale vergaderingen
Vraag: In uw belevenis, hoe goed zijn één op één digitale vergaderingen in het algemeen om …
Ideaal

Zeer goed

Goed

Niet zo goed

Helemaal niet goed

Om een praktijkgerichte opleiding te volgen
Met een klant uit te wisselen of in gesprek gaan
Advies te geven
Een verkoopgesprek te houden met een prospect
Mensen te coachen
Gevoelige feedback te geven op het gepresteerde werk
Een persoonlijke werk-gerelateerde situatie te bespreken
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%
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Videoconferenties met meerdere deelnemers
Vraag: In uw belevenis, hoe goed zijn videoconferenties met meerdere deelnemers om …
Zeer efficiënt

Efficiënt

Niet efficiënt

Medewerkers te informeren
Prospecten te informeren

Kennis over te brengen

Nieuwe ideeën of initiatieven te genereren
Ideeën of standpunten uit te wisselen
Om samen tot de oplossing van een probleem te komen

Strategische beslissingen te nemen
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Videoconferenties met meerdere deelnemers
Vraag: In uw belevenis, hoe goed zijn videoconferenties met meerdere deelnemers om …
Zeer efficiënt

Efficiënt

Niet efficiënt

Medewerkers te informeren
+/- 75% vindt het
(zeer) efficiënt voor
kennis en
informatieoverdracht

Prospecten te informeren

Kennis over te brengen

Nieuwe ideeën of initiatieven te genereren
Ideeën of standpunten uit te wisselen
Om samen tot de oplossing van een probleem te komen

Strategische beslissingen te nemen
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Videoconferenties met meerdere deelnemers
Vraag: In uw belevenis, hoe goed zijn videoconferenties met meerdere deelnemers om …
Zeer efficiënt

Efficiënt

Niet efficiënt

Medewerkers te informeren
Prospecten te informeren

Kennis over te brengen

Nieuwe ideeën of initiatieven te genereren
Ideeën of standpunten uit te wisselen
Om samen tot de oplossing van een probleem te komen

Strategische beslissingen te nemen
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Videoconferenties met meerdere deelnemers
Vraag: In uw belevenis, hoe goed zijn videoconferenties met meerdere deelnemers om …
Zeer efficiënt

Efficiënt

Niet efficiënt

Medewerkers te informeren
Prospecten te informeren

Kennis over te brengen

Nieuwe ideeën of initiatieven te genereren
Ideeën of standpunten uit te wisselen
Om samen tot de oplossing van een probleem te komen

Strategische beslissingen te nemen
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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VIII. Kwaliteitsmanagement
Marktbevraging Januari 2021

Evelyn Vanhee
Customer Care Commercial

Kwaliteitmanagement
Vraag: Hoe eens bent u het met volgende uitspraken rond kwaliteitsmanagement

“Polsen naar tevredenheid van klanten is belangrijk”

100 % Eens!
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Kwaliteitmanagement
Vraag: Hoe eens bent u het met volgende uitspraken rond kwaliteitsmanagement

“Wanneer de business onder druk staat wordt er minder
aandacht besteed aan kwaliteitsverbetering ”
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Oneens

Eens
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Kwaliteitmanagement
Vraag: Hoe eens bent u het met volgende uitspraken rond kwaliteitsmanagement

“Mijn klanten vinden het belangrijk dat
ik over een kwaliteitslabel beschik”

“Beschikken over een kwaliteitslabel of certificatie maakt dat prospecten sneller durven
met een organisatie samen te werken ”

50%

75%

(Helemaal) Eens

(Helemaal) Eens

75%
(Helemaal) Eens
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✓ Qfor Kwaliteitscertificaat
✓ KMO-portefeuille audit
✓ Qfor-WSE-certificaat
✓ISO 9001 & 29993-certificaat
✓Agrément chèques-formation
✓Audit Qualiopi (Frankrijk)
Mail info@certup.be
Bel: +32 02 412 04 00

EEN HEEL TEAM www.certup.be
TOT UW DIENST +32 2 412 04 00

Dank u!
|

