
Waarom dit beleidsplan 
géén beleidsplan is
Spiralus IV richtplan voor 2018-2023
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Weet je wat de Amerikaanse econoom Michael 
Porter zei over strategie?

Het is vooral beslissen wat je niet moet doen.

Al de rest groeit organisch. Door te meten, te 
weten en waar nodig bij te schaven.

Een deel van die vrijheid wil SYNTRA Brussel ook 
met dit beleidsplan nemen. Het moet de richting 
aangeven die we de komende vijf jaar uit willen.  
De eerste passen zijn gezet, maar de definitieve weg 
ernaartoe ligt nog open.

Wat je zo meteen gaat lezen, is dus geen strategie 
die iedereen blindelings volgt. Wel is het een 
leidraad waar we verder mee aan de slag gaan.

Samen met  iedereen die mee inhoud en vorm 
wil geven aan efficiënt en effectief opleiden. 
Om de eenvoudige reden dat het onderwijs- en 
ondernemerslandschap er morgen helemaal 
anders kan uitzien.

Dit beleidsplan wil daarom vooral een uitnodiging 
zijn. Als SYNTRA Brussel kunnen en willen we nu 
eenmaal niet alles in handen houden. Of hebben. De 
toekomst ligt volgens ons in het samenwerken.

Door een betere interne en meer transparante 
structuur, door een doorgedreven digitalisering, 
door meertaligheid te stimuleren, door de banden 
tussen Brussel en de Rand verder aan te halen én 
door in te zetten op dynamisch ondernemerschap.

En ook: door niet zwart op wit te zeggen wat we 
gaan doen. Maar door open te staan voor ideeën en 
meningen.

Alleen zo gaat SYNTRA Brussel  
vollenbak vooruit.

Ook een strategie schrijven 
is schrappen
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1. Flexibiliteit
De eerder langdurige opleiding 
opsplitsen in modules om 
interactie te verhogen.  En 
om plaats te laten voor andere 
opleidings- en onderwijs-
formules.

2. Innovatie
Meer inzetten op innovatie om het 
aanbod vers én divers te houden. 
Bestaande opleidingen moeten 
plaats ruimen voor opleidingen 
die inspelen op de jobs en de 
ondernemingen van morgen.

3. Partnerships
Nauwer samenwerken met 
collega-organisaties om het 
aanbod beter af te stemmen 
op de noden van bedrijven en 
cursisten.

Wat hebben we
vandaag geleerd?

Maar eerst nog even terug naar gisteren
Spiralus III heeft onze organisatie de laatste jaren versterkt. Begrippen als slimme groei, duaal leren en 
B2B  zijn hier ondertussen ingebakken. Het zorgde mee voor een sterkere marketing, meer financiële 
sturing én meer focus op Brussel. De laatste jaren zetten we ook samen met de andere SYNTRA’s in op 
drie fundamenteel nieuwe pijlers:
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Eind 2017 deden studenten van de Vrije Universiteit Brussel een beperkte rondvraag bij cursisten en 
werkgevers. Dit zijn hun belangrijkste bevindingen.

Wat cursisten willen
• Praktische opdrachten in functie  

van een latere job.

• Kortere opleidingen, zonder dat  
de kwaliteit daalt.

• Méér dan enkel opgenomen lessen online.

• Aandacht voor hun sociaal leven.

• Meer taallessen.

Wat werkgevers willen
• Opleidingen die sneller inspelen op een  

markt die digitaliseert.

• Meer aandacht voor probleemoplossend  
werken en denken.

• Een taalbeleid dat gericht is op  
sectorspecifieke begrippen.

• Meewerken om duaal leren verder uit te 
bouwen.

• Een stijgend belang voor ervaring,  
motivatie en vaardigheid.

En dan nu de resultaten  
van het VUB-onderzoek
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1. Weg met het attest  
     en  de vestigingswet
Zo heb je sinds 1 september geen attest 
Bedrijfsbeheer meer nodig om een zaak op 
te starten in Vlaanderen. En voor een hele reeks 
beroepen, zoals slager of kapper, moet je straks 
geen specifieke beroepskennis meer bewijzen.

2. Stijgende concurrentie
Zo organiseren grote bedrijven alsmaar meer 
zelf opleidingen en stellen ze hun cursussen en 
workshops open voor kleinere bedrijven.

3. Statische ICT-infrastructuur  
     en weinig duurzaam 
Zo zijn beide thema’s voor onze organisatie 
belangrijke aandachtspunten. Een echte 
uitdaging om nog mee te zijn.

4. Brusselse metropool als werkgebied
Zo klinkt het wel mooi, maar die Brusselse 
metropool gaat wel gebukt onder een dubbel 
beleidskader. Een Vlaams dat alsmaar sterker inzet 
op innovatie en flexibiliteit. En een Brussels dat 
eindelijk echt de eigen krachtlijnen kan uitzetten.

Je merkt het, de nood aan een flexibel en 
dynamisch beleidsplan is daarom op zijn plaats. 
Zodat SYNTRA Brussel vandaag al kan inspelen op 
de veranderingen van morgen.

Potentiële pijnpunten 

We leven in onzekere tijden, klinkt het overal. Bij SYNTRA Brussel is dat niet anders.
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Op basis van de huidige marktsituatie, de rondvraag bij docenten, het strategische denkwerk én de 
richtlijnen op Vlaams, Brussels en Europees niveau kiest SYNTRA Brussel voor een helder plan.

Een plan op 3 pijlers: 
• Ambitie

• Hardware

• Software

Ambitie en Hardware krijgen concrete engagementen mee waartoe we ons binnen het jaar verbinden. 
Hiermee beogen we structurele impact. 

Bij de Software beperken we ons tot vertrekpunten. 
Want om hier resultaten te boeken heeft de hardware van de organisatie eerst genoeg fond nodig.

wel een duidel ijke richting 
voor de volgende 5 jaar
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Naar een intern mobiliserende en extern uitnodigende  
lerende netwerkorganisatie

Spiralus IV in een notendop

ambitie SoftwareHardware

Een lerende     
netwerkorganisatie

Digitaal basisplatform

HUB-campus 

Klantbetrokkenheid 

Meertalig

Stedelijk divers

Focus op ondernemers

Duurzaam
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ambitie

SYNTRA Brussel wil zich volledig inschrijven 
in een voortdurende veranderende werk-
omgeving en zich daar structureel voor 
openstellen.

Door intern te mobiliseren via een  
lerende organisatie. 
Waarbij alle ogen in dezelfde richting staan en 
iedereen constant evolueert. We trachten als 
relatief kleine en wendbare organisatie ons intern 
nog efficiënter en transparanter te organiseren en 
ons open te stellen voor expertise van buitenaf. 

Door extern uitnodigend te zijn via 
een netwerkorganisatie. 
Vanuit die dynamiek willen we al onze klanten, 
cursisten en werkgevers, veel nauwer betrekken 
bij onze organisatie. Meer nog: we willen ze ook 
verweven met ons aanbod en onze organisatie. 
Want vernieuwen doe je vanuit partnerships.

Ons engagement binnen 5 jaar
Een open organisatiecultuur met een breed 
netwerk van werkgevers en partnerorganisaties.

Ons engagement binnen 1 jaar
Eén gemengd team – met een eigen bevoegdheid 
en verantwoordelijkheid – dat één van de 
actielijnen van Spiralus IV als model uitwerkt.

Een lerende 
netwerkorganisatie

Meertalig

Stedelijk divers

Focus op ondernemers

Duurzaam
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Dig itaal 
basisplatform

hardware

SYNTRA Brussel moet volop de digitale 
kaart kunnen trekken. Inclusief een brede 
hervorming van leermethodes en –inhouden.

Eerst en vooral hebben we een stevige ICT-
basisinfrastructuur nodig zodat cursisten, 
docenten en medewerkers een flinke stap vooruit 
kunnen zetten op het vlak van digitalisering.

Daarnaast zorgen we er ook voor dat de cursist 
centraal staat en verantwoordelijkheid kan 
nemen binnen de nieuwe leermethodes. Dat 
bovendien docenten mee kunnen beslissen 
over leerstof en begeleidingswerk. En dat 
sectormanagers de inhoudelijke kwaliteit blijven 
bewaken, met aandacht voor voortdurende 
bijsturingen.

Ons engagement binnen 5 jaar
Technisch en pedagogisch voldoende uitgerust 
zijn om de digitalisering radicaal door te voeren.

Ons engagement binnen 1 jaar
Concreet actieplan dat de digitalisering van onze 
organisatie in al haar facetten én voor iedereen 
concreet maakt. Simpelweg omdat er naast quick 
wins ook een globale aanpak nodig is.

W-SYNT-07_18-SYNT-1852_Spiralus_Brochure_v3.indd   11 26/11/2018   17:14



12

hardware

Willen we digitaal vollenbak vooruit, dan 
heeft dat gevolgen voor de infrastructuur van 
SYNTRA Brussel.

We gaan op zoek naar een centrale plek in 
de stad van waaruit we met partnerbedrijven 
een aanbod uitwerken dat futureproof is. Qua 
inhoud én infrastructuur. Dit is de enige financieel 
haalbare kaart om morgen nog mee te zijn in het 
dynamische en snel veranderende Brussel.

Ons engagement binnen 5 jaar
Eén centrale leerdynamische plek met flexibele 
werkruimtes waar verschillende leervormen 
kunnen samengaan. Dát in combinatie 
met beroepstechnische ateliers, bij én met 
partnerbedrijven.

Ons engagement binnen 1 jaar
Het vinden van een ruimte in de stad waarmee 
we aan de slag kunnen, met daarnaast een 
uitgetekende toekomst voor het gebouw in Ukkel.

HUB-campus
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hardware

Brussel boeit, bloeit en intrigeert. Ze heeft een 
dynamiek die uitstraalt op onze organisatie. 
Het werkterrein van SYNTRA Brussel mag 
ook breder: van potentiële cursisten over 
begeleidende docenten tot duale werkgevers uit 
Brussel en de Rand.

Door de digitalisering zal de relatie tussen 
cursisten, docenten en werkgevers bovendien 
ingrijpend veranderen. Naast een sterker 
vraaggericht werken, mag gerust ook een 
communitygevoel staan dat mensen verbindt

Ons engagement binnen 5 jaar
Een nieuwe traditie van klantbetrokkenheid 
waarbij cursisten, docenten en werkgevers via 
verschillende kanalen mee denken en richting 
geven aan aanbod en organisatie.

Ons engagement binnen 1 jaar
De oprichting van een kompasraad met 
stakeholders uit Brussel en haar Rand die mee 
vorm en inhoud geeft aan het opleidingsaanbod. 

Klantbetrokkenheid
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Meertalig
software

Naast Nederlandstalige studenten zijn er ook 
veel anderstaligen die een opleiding volgen 
of willen volgen bij SYNTRA Brussel. Die 
openheid is cruciaal.

Als bepaalde jobs vragen om een meertalige 
opleiding, dan moeten we hierop durven 
inzetten. Dat helpt cursisten alleen maar om 
sneller hun plek te vinden. Samenwerken met 
verschillende taalgemeenschappen geeft ook een 
breder verhaal dan taal. Het biedt tegelijk een rijke 
en gevarieerde waaier aan leervormen.

ons vertrekpunt
Om vanuit onze Vlaamse en Brusselse organisatie 
straks een echt meertalig imago uit te stralen:

• bieden we meertalige modules en opleidingen 
aan daar waar het professioneel vereist is

• en concentreren we ons ook op een bredere 
reflectie met Brusselse partners rond de 
taaltoegankelijkheid van onze opleidingen.

W-SYNT-07_18-SYNT-1852_Spiralus_Brochure_v3.indd   15 26/11/2018   17:15



16

software

Iedereen is ervan overtuigd: het moet allemaal 
duurzamer. Alleen krijg je het moeilijk vertaald 
in structureel ander gedrag.

Samen met de bedrijfswereld kiezen we op lange 
termijn voor duurzaamheid in een werkbare 
combinatie van mens, milieu en organisatie. We 
integreren  duurzaamheid in onze opleidingen 
en in ons dagelijks functioneren. Onze nieuwe 
opleiding Coach Circulaire Economie is daar 
een eerste aanzet toe.

ons vertrekpunt
SYNTRA Brussel wil straks de principes van het 
duurzaam opleiden en ondernemen echt onder 
de knie hebben en wil daarom:

• netwerken met partners en bedrijven die 
begaan zijn met de circulaire economie

• kleine ingrepen rond afvalbeheer en 
hergebruik van lesmateriaal systematiseren.

Duurzaam
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software

Ondernemers staan nooit stil. Het 
ondernemerschap evolueert constant met 
de werkomgeving. Meer nog: je bent geen 
ondernemer, je blijft het worden. 

Het gaat voor SYNTRA Brussel daarbij alsmaar 
meer om een ondernemende attitude.  We willen 
cursisten  de mindset van een ondernemer 
bijbrengen en die blijven stimuleren.

ons vertrekpunt
Om de nieuwe Europese competenties voor 
ondernemers van de 21e eeuw mee te nemen in 
de uitbouw van opleiding en ondersteuning gaan 
we veel sterker focussen op soft skills. Zoals 
leren leren, netwerken, digivaardigheid en het 
belang van voortdurende innovatie en bijsturing.

Focus op ondernemers
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software

Brussel staat niet voor niets in onze naam. 
Onze band blijkt elke dag sterker.

De superdiversiteit die zich doorzet bij cursisten, 
werkgevers en partners mag bij SYNTRA Brussel 
sterker doordringen in de organisatie en manieren 
van aanpak.  

ons vertrekpunt
We willen dat Brussel straks écht tot ons DNA 
behoort en daarom zetten we in op een sterkere 
band met onze oud-cursisten. Daarbij bouwen 
we voort op de bestaande sectorgebonden 
netwerken.

Stedelijk divers
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De actiepunten van  
Spiralus IV in het kort

ambitie hardware software

Een lerende 
netwerkorganisatie    

Digitaal 
basisplatform

 

binnen 5 jaar
• open organisatiecultuur 
• breed netwerk 

binnen 1 jaar
• eén gemengd team met
   eigen bevoegdheid en   
   verantwoordelijkheid 

binnen 5 jaar
• technisch en pedagogisch
   uitgerust om digitalisering 
   door te voeren

binnen 1 jaar
• concreet globaal actieplan 
voor digitalisering

Meertalig

Onze vertrekpunten
• meertalige modules 
   en opleidingen 
• bredere reflectie met 
   Brusselse partners rond 
   taaltoegankelijkheid

HUB-campus 

binnen 5 jaar
• centrale leerdynamische plek    
   met flexibele werkruimtes 

binnen 1 jaar
• vinden van een ruimte 
   in de stad 
• uitgetekende toekomst voor 
   het gebouw in Ukkel

Klantbetrokkenheid

binnen 5 jaar
• iedereen denkt mee en geeft 
   mee richting aan aanbod 
   en organisatie

binnen 1 jaar
• oprichting van een 
   kompasraad

Duurzaam

Onze vertrekpunten
• circulaire economie 
• afvalbeheer en hergebruik 
   van lesmateriaal

Stedelijk divers

Focus op ondernemers

Onze vertrekpunten
• sterker focussen 
   op soft skills

Onze vertrekpunten
• sterkere band met onze 
   oud-cursisten

W-SYNT-07_18-SYNT-1852_Spiralus_Brochure_v3.indd   19 26/11/2018   17:15



VOLG  @SYNTRABRUSSEL  OOK  OP

Heb je zelf ideeën die SYNTRA Brussel 
vollenbak vooruit helpen?  

Laat het ons weten !

Vind de openingsuren en bereikbaarheid op 

syntrabrussel.be

Campus Tour&Taxis 

Havenlaan 86c, b 209
1000 Brussel

info@syntrabrussel.be 
02/421 17 70

Campus Ukkel 

Stallestraat 292
1180 Ukkel

info@syntrabrussel.be 
 02/331 68 01
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