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De biobased economy, waarin biomassa de rol overneemt van fossiele brand- en
grondstoffen, biedt kansen voor economische groei in de Vlaams-Nederlandse grensregio.
In de Koepelvisie Delta Region 2030 is ‘biobased’ zelfs aangewezen als één van de drie
topclusters en driver voor innovatie en specialisatie. De komende vijf jaar ontstaan er in deze
regio alleen al zo’n 5000 biobased banen. De kennis van huidige werknemers in de industrie
schiet echter nog te kort om de groeipotentie te benutten en de nieuwe banen kunnen nog
niet vanuit het onderwijs worden ingevuld. Daarbij vormt zowel de kwantiteit (het aantal
studenten) als de kwaliteit (aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt) een knelpunt.

Grenzeloos Biobased Onderwijs
Omdat aan beide kanten van de grens dezelfde
uitdagingen en kansen liggen, hebben veertien
Vlaamse en Nederlandse partners besloten hun
krachten te bundelen in het project ‘Grenzeloos
Biobased Onderwijs’. Binnen dit project willen we
een duidelijk beeld scheppen van de competenties
van de young professional die in de toekomst mee
vorm en inhoud zal geven aan de ontwikkeling van de
biobased economy (BBE). Op basis daarvan willen we

ook concreet richting geven aan grensoverschrijdende
onderwijsprogramma’s voor deze nieuwe generatie
biobased professionals. Tot slot zet het project in
op het verbeteren, specialiseren en efficiënt delen
van trainings- en oefenfaciliteiten voor onderwijs en
bedrijfsleven. Door alle activiteiten heen wordt er
gebouwd aan een Vlaams-Nederlands netwerk voor
kennisdeling en uitwisseling.

Schets van de markt
•
•
•
•
•
•
•
•

In de grensregio zijn minimaal 300 bedrijven met BBE-activiteiten (120 in Vlaanderen en 180 in NL)
De BBE-activiteit van de bedrijven bedraagt gemiddeld 22,5 % van de totale activiteit.
Bij 61 % van de bedrijven groeit dit aandeel.
Het gaat naar schatting om 30.000 fte/35.000 mensen met een BBE-profiel,
vooral in chemie/biotechnologie
De komende vijf jaar ontstaan er zo’n 5000 banen met een BBE-profiel in grensregio.
Kleine bedrijven die inzetten op radicale innovatie, groeien het snelst
Er liggen vooral kansen in het inzetten BBE-kennis voor verduurzaming van bestaande systemen.
Spin-off creatie binnen de BBE is nog vrij braak terrein
De ontwikkelingen verlopen in Vlaanderen en Nederland volledig parallel.

Marktconsultatie toekomstige biobased professional
De BBE biedt kansen voor bedrijven in de VlaamsNederlandse grensregio. Maar welke competenties
hebben deze organisaties de komende jaren nodig
om hun biobased strategie ten uitvoer te brengen?
Vanuit roadmaps voor de kansrijke sectoren landen tuinbouw, non-food, chemie en biotechnologie,
(clean) technologie en materialen is samen met

experts én het bedrijfsleven het antwoord gezocht op
die vraag. Hiertoe werd in de periode mei-sept 2017
een uitgebreid proces opgezet met twee belangrijke
pijlers: Rondetafels met experts uit de BBE en een
kwantitatieve marktbevraging bij bedrijven die vandaag
actief zijn in de BBE.

Onderzoeksverantwoording
De kwantitatieve marktbevraging, die bedoeld was om de bevindingen van de Rondetafels te onderbouwen,
bestond uit een uitgebreide enquête. Er werden 150 bedrijven aangeschreven, waarvan er 63 de enquête
volledig invulden: 27 Vlaamse en 36 Nederlandse (respons-rate 42 %). Met het oog op de kwaliteit van
de antwoorden, werd de vragenlijst verstuurd naar en ingevuld door de topmensen van het bedrijf. De
bedrijven waren als volgt verdeeld over de relevante sectoren:
•
•
•
•
•
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Chemie/Biotechnologie (46 %)
Productie Biomassa (10 %)
Technologie/Cleantech (10 %)
Materialen (18 %)
Non-food toepassingen (16 %)

Waarom kiezen bedrijven voor biobased
Meer dan 90 % van de bedrijven kiest primair voor
de BBE vanwege de marktmogelijkheden. Deze
motivatie wordt zeer sterk ingegeven vanuit een
duurzaamheidsambitie, gekoppeld aan de waarden en
normen van het bedrijf en ondersteund door een sterke
visie van de directie.

Succesfactoren en risico’s
Als voornaamste voorwaarden om succesvol te
zijn, worden ‘geschoold personeel’ en ‘technische
ondersteuning’ genoemd. Als voornaamste risico
noemen de bedrijven de technologiekeuze, gevolgd
door alles wat te maken heeft met de grondstof: de
kostprijs, maar ook de kwaliteit en de volatiliteit ervan.

De klantvraag is niet echt een sterke driver of
motivatie. Dit wijst er op dat de BBE nog zeer sterk
aanbodgedreven is en duidt op het zeer sterk
innovatieve karakter van de BBE. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat ‘innovatie’ als strategie bij de
bedrijven het sterkst scoort.

Open innovatie
Ongeveer 80 % van de bedrijven heeft een eigen
researchafdeling. Daarnaast werken zeer veel bedrijven
samen met kennisinstellingen, klanten en leveranciers
om hun innovatieambitie in te vullen. Open innovatie
is sterk ingeburgerd bij de BBE-bedrijven. Opvallend
is ook dat 60 % van de bedrijven bereid is hun
infrastructuur ter beschikking te stellen voor oefen- en
trainingsdoelstellingen. De meerderheid geeft daarbij
echter aan hiermee geen ervaring te hebben.

De grotere bedrijven opteren voor een organische en
gecontroleerde groei, met sterke nadruk op marge.
De kleine (en dikwijls ook jonge) bedrijven zijn veel
ambitieuzer en gaan voor een groei van meer dan 20 %.
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Gewenste competenties van de young professional
in de BBE
Uit de rondetafelgesprekken is een globaal beeld
gekomen over de gewenste competenties van de young
professional in de BBE. Dit beeld werd uitgewerkt
in een ‘competentie matrix’ en aan de bedrijven
voorgelegd om een beter en meer gedetailleerd

inzicht te krijgen. De bedrijven bevestigden de
constatering van de experts dat het gaat om drie typen
competenties, die even belangrijk zijn: technische
competenties, valorisatie competenties en transversale
competenties.

De biogebaseerde waardeketen
Biomassa productie

Conversie biomassa

Biogebaseerde materialen

Maaschappelijke valorisatie

Economische valorisatie

Ondernemend flexibel

Team communicatie

Technische competenties
De technische competenties hebben betrekking op de
inhoudelijke competenties die specifiek verbonden zijn
aan de BBE. Om deze competenties verder onder te
verdelen wordt de waardeketen van de BBE gevolgd:
van biomassaproductie via conversieprocessen naar
applicaties van biobased producten.
Hoewel in de enquête het aantal bedrijven uit de landen tuinbouw beperkt was (6), vindt toch 67 % van
de bedrijven de competenties met betrekking tot de
productie van biomassa belangrijk of heel belangrijk.
Hieruit blijkt een zeer sterke focus op het belang van
de biobased waardeketen in zijn totaliteit. Binnen de
biomassaproductie gaat de aandacht vooral naar
het volume en de kwaliteit van de biomassa. Alle
competenties die hierop direct invloed hebben, scoren
hoog.
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Bij de conversie van de biomassa wordt de nadruk
gelegd op algemene procestechnologie eerder dan op
zeer specialistische technologieën. Bedrijven leggen
hier meer nadruk op kennis en ervaring in de diepte
dan op oppervlakkig en in de breedte.
Op vlak van de applicaties van biobased producten
kijken bedrijven vooral naar biopolymeren en
biocomposieten. Biobrandstoffen kunnen nog maar
weinig bedrijven bekoren.

Valorisatie competenties
De valorisatiecompetenties omvatten alle
competenties die nodig zijn om de technische
inhoudelijke kennis effectief tot waarden om
te vormen: economische en maatschappelijke
competenties, competenties met betrekking tot
informatiebeheer en competenties met betrekking
tot gezondheid en milieu. Vooral de economische en
maatschappelijke valorisatiecompetenties scoren
zeer hoog.

Transversale competenties
Transversale competenties zijn competenties die
niet toe te wijzen zijn aan bepaald domein, maar
belangrijke sleutelcompetenties zijn voor de toegang
tot werk, een leven lang leren, zin voor initiatief en
verantwoordelijkheid, burgerschapscompetenties,
creativiteit … Binnen deze competenties wordt
volgende onderverdeling gehanteerd: communicatie
competenties, relationele competenties en
competenties m.b.t. arbeidsethos.

Binnen de economische valorisatie staat ‘Onderzoek
economische haalbaarheid’ veruit aan de leiding
(89 % van de bedrijven), op de voet gevolg door
‘Risicoanalyse’ (81 %), ‘Kostprijscalculatie’ (81 %) en
‘Identificatie van businesskansen (76 %)’. Dit duidt
op een pragmatische houding van bedrijven om de
kansen voor innovatieve proposities te becijferen.
‘Marktonderzoek’ (68 %) is nog geen echte topper, wat
bevestigt dat de BBE nog sterk aanbodgedreven is,
maar langzaam vraaggedreven wordt.

‘Verantwoordelijkheid nemen’ en ‘inzet en motivatie’
scoren duidelijk het hoogst, sterker nog: binnen
het 3-luik – Technische competenties Valorisatie
competenties Transversale competenties - worden
deze competenties het meest geciteerd door bedrijven
(95 %) als zijnde belangrijk of heel belangrijk.

‘Nieuwe businessmodellen’ en ‘Strategie en
visieontwikkeling’ zijn topics die wel hoog scoren bij
de grotere bedrijven, maar minder bij de kleinere
bedrijven. Kleine bedrijven (binnen de BBE veelal
jonge bedrijven) hebben op deze terreinen nog weinig
ervaring en noemen deze topics niet als prioriteit.

Binnen het luik van relationele vaardigheden
leggen de bedrijven vooral de nadruk op het
werken in teamverband. ‘Samenwerking (disciplines/
opleidingsniveaus)’ wordt door 87 % van de bedrijven
als (heel) belangrijk geëvalueerd.
Ook ‘Communicatie’ scoort hoog, waarbij de
nadruk wordt gelegd op de spreekvaardigheid en
presentatievaardigheden.

Bij maatschappelijke valorisatie spannen de
competenties in relatie met ‘Duurzaamheid’ de kroon:
87 % van de bedrijven vindt deze competentie (heel)
belangrijk. Dat sluit aan bij de motivatie van bedrijven
om hun activiteiten (deels) te richten op de BBE en het
versterkt de overtuiging dat de bedrijven uit de enquête
doelbewust én gemotiveerd vanuit duurzaamheid deze
stap zetten. Bedrijven vereisen van young professionals
deze duurzaamheidshouding.
‘Systeemdenken’ en ‘Oplossen van complexe systemen’
scoren telkens 73 %. Het is verrassend dat de bedrijven
beide competenties zeer hoog inschatten: deze zijn niet
gerelateerd aan direct valideerbare bedrijfsactiviteiten.
Beide competenties vereisen een holistische kijk op het
te bestuderen systeem, met een kritische, analytische
en creatieve houding.
‘Duurzame businessmodellen’, Ecologische voetafdruk,
‘Levenscyclusanalyse’ en ‘stakeholder management’,
‘Ecodesign’ zijn alle competenties die gesitueerd
kunnen worden op het raakvlak tussen maatschappij
en bedrijf. Toch scoren deze competenties beduidend
lager dan hoger genoemde competenties, die veel
minder thuishoren in een bedrijfscontext.
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Conclusie en ‘gap’-analyse

Next steps

Als conclusie kan volgend statement geformuleerd worden:

Vertaling naar onderwijs
De volgende stap in Grenzeloos Biobased Onderwijs is
om de bevindingen uit de marktconsultatie te vertalen
naar onderwijsprogramma’s. In doorlopende leerlijnen
voor het secundair, hoger en universitair onderwijs
zal invulling gegeven worden aan de kennisoverdracht
over de biogebaseerde waardeketen (productieconversie-applicatie), en aan de maatschappelijke
en economische valorisatie. Aan de transversale
competenties (persoonlijke ontwikkeling) zal met name
invulling gegeven worden via vernieuwende werkvormen,
waarbij nauwe samenwerking wordt gezocht met het
bedrijfsleven.

De young professional van de toekomst heeft een zeer goede kennis van de waardeketen
binnen de BBE. Hij/zij is in staat om systematisch en systemisch te denken en
maatschappelijke vragen te vertalen in nieuwe businessopportuniteiten die met de BBE
en binnen het bedrijf kunnen ontwikkeld worden tot een innovatief aanbod. Dit vereist een
ondernemende, flexibele en communicatieve professional die in staat is - met inzet en
motivatie - in teamverband te werken en barrières te doorbreken.

De GAP-analyse leidt niet zozeer tot het aanduiden van
‘missing links’ op niveau van de technische
competenties, maar duidt eerder op een behoefte aan
combinatie van disciplines. Het denken in termen van
waardeketens: van grondstof tot vermarktbare
producten en diensten.

duurzaamheidsconcepten worden toegevoegd om de
brede inhoud en impact van het begrip duurzaamheid
steeds te verrijken. Om deze suggesties te vertalen in
onderwijsprogramma’s, wordt er beroep gedaan op de
pedagogische kwaliteiten en competenties van het
onderwijs.

Op niveau van de valorisatie competenties wordt
gesuggereerd de klassieke cursus bedrijfseconomie uit
te breiden met systeemdenken, het kritisch analyseren
van huidige, niet duurzame systemen en het zoeken
naar alternatieven. Het definiëren van hypothesen en
deze proefondervindelijk falsifiëren. Vandaaruit het
identificeren van nieuwe opportuniteiten en het
aftoetsen van de marktmogelijkheden.

Ondernemerschap
Waar de marktconsultatie duidelijk aantoont dat het
bedrijfsleven naast technische competenties ook zoekt
naar professionals met valorisatie en transversale
competenties, impliceert deze ook een opdracht aan het
onderwijs. Waar projectonderwijs reeds op
verschillende plaatsen is ingeburgerd, pleiten
werkgevers voor een verdere ontwikkeling richting
‘ondernemend onderwijs’. Waar projectonderwijs
maatschappelijk relevant is en, via onder meer
groepsleren en probleemgestuurd werken, vooral
sociale en communicatieve vaardigheden centraal stelt,
gaat ‘ondernemend onderwijs’ verder. Het verwijst naar
een manier om competenties te ontwikkelen en de
verantwoordelijkheidszin van studenten aan te
moedigen: ‘de ondernemende student’ die de bagage
heeft om niet alleen kritisch te zijn, maar ook
oplossingen te formuleren en de overtuiging heeft dat
hij/zij als individu een bijdrage kan leveren aan de
maatschappij.

Daarnaast is er een belangrijke opdracht om de
transversale competenties van de student aan te
scherpen: zij dragen bij tot de ontwikkeling van het
individu. Ze hebben te maken met
communicatievaardigheden, met relationele
capaciteiten en vooral met het aanscherpen van
verantwoordelijkheidszin.
Deze suggesties zijn zowel uit de Rondetafels als uit de
bedrijfsenquête naar boven gekomen.
In de marge wordt er op gewezen dat spin-off
ontwikkeling in de BBE, bij hogescholen en
universiteiten, maar matig is ontwikkeld. De sterke
groei en radicale innovatie zal uit deze hoek moeten
komen. Hier ligt nog een vrij braak terrein.
Duurzaamheidsdenken
Het lijkt ook aangewezen om duurzaamheid – in volle
betekenis van het woord – als leerlijn in het onderwijs
te ontwikkelen. De biobased waardeketen reikt heel wat
handvaten aan om dit gradueel op te bouwen. Alle
zintuigen kunnen aangesproken worden: dat levert heel
concrete mogelijkheden om duurzaamheid op een
speelse en tegelijk uitdagende wijze bij te brengen.
Naast de biobased waardeketen, kunnen andere
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BBE als opportuniteit
De BBE biedt de ideale opportuniteit om, als onderwijsen studieobject, deze ambitie waar te maken. Er is niet
één weg om dit te bereiken. Het is aan de onderwijsinstellingen om dit, in onderlinge samenwerking, op een
creatieve en onderscheidene wijze in te vullen.

De professional van de toekomst in de Biobased Economy

Onze missie is om alle leerlingen/studenten van de
onderwijsorganisaties in het project inzicht bij te brengen
in de biobased waardeketen, systeemdenken aan te leren
en te laten ervaren dat zij een belangrijke rol kunnen
spelen in het verduurzamen van onze economie. Binnen
het partnerschap worden zowel secundair, hoger als
universitair onderwijs afgedekt. Op die manier is het
project een goede pilot om de resultaten straks te
verspreiden naar andere onderwijsinstellingen.

Platform voor kennisdeling en uitwisseling
Grenzeloos Biobased Onderwijs wil de grensoverschrijdende uitwisseling van onderwijsmodules,
docenten en studenten tussen alle biobased
onderwijsinstellingen in de gehele grensregio sterk
vergroten door het creëren van een kennisnetwerk
en een daarbij ondersteunend digitaal platform. Een
belangrijke nevendoelstelling is het grensoverschrijdend
bij elkaar brengen en houden van bedrijven, sectoren
en onderwijsinstellingen in de BBE om ontwikkelingen
in de sector te stimuleren en het onderwijs middels het
platform structureel te verbinden met de arbeidsmarkt.
De bovengenoemde onderwijsproducten en het
shared facilities netwerk zullen in dit digitale platform
opgenomen worden. Voor bedrijven maakt het
platform inzichtelijk voor welke onderzoeksvragen
ze waar moeten zijn. Bovendien kunnen zij ook actief
onderzoeksvragen uitzetten en behoefte aan stages
kenbaar maken. Tot slot zullen op dit platform ook alle
grensoverschrijdende events, studiedagen etc. geplaatst
worden.

Infrastructuur voor open innovatie
Een van de doelstellingen van Grenzeloos Biobased
Onderwijs is ook het verbeteren, creëren en beter
benutten van grensoverschrijdende training- en
onderzoeksfaciliteiten. Het kan daarbij gaan om
faciliteiten binnen het onderwijs en bij bedrijven. Uit de
marktconsultatie bleek dat zo’n 60 % van de bedrijven
bereid is hun infrastructuur ter beschikking te stellen
voor oefen- en trainingsdoelstellingen, maar dat de
meerderheid hiermee geen ervaring heeft.
Naast een diepgaande inventarisatie van de bestaande
‘infrastructuur’ in de grensregio, zal binnen het
project ook gekeken worden naar de ontwikkeling van
een ‘modus operandi’. Hierin worden mogelijkheden
en randvoorwaarden opgetekend voor concrete
samenwerking. In het verlengde hiervan wordt ook
een digitaal ‘shared facilities’-netwerk ingericht dat
praktische functionaliteit biedt op het gebied van
bijvoorbeeld beschikbaarheid en reserveringen. Tot
slot is er binnen het project ruimte voor (beperkte)
investeringen in ontbrekende infrastructuur en
optimalisatie.

Executive summary

07

Colofon

@GBO_Interreg
www.biobasedonderwijs.eu

Uitgave november 2017
Auteur: Johan Verbrugge SPK Vlaanderen
Vormgeving: impulsontwerpt.nl

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Deze brochure is gedrukt op 100% gerecycled papier.

