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Pascale Bauwens - VDAB

Directeur Interne Opleidingen

• ROEM, wat is het?

• Waarom en hoe gebruiken we dit bij VDAB?

• ROEM, hoe werkt het? – in een notendop

• Wat zijn onze bevindingen?

• Bijlage - Meer info over gebruik

www.roem.be

ROEM, wat is het?

Toepassing staat centraal

ROEM is er voor iedereen 

• Je hebt geen voorkennis nodig.

• Je moet geen software installeren/aankopen. 

• Je kan leerdoelen, POP-doelen of organisatiedoelen meten

ROEM munt uit in flexibiliteit

• Kies uit 25 sjablonen of 200 standaardvragen.

• Verzamel antwoorden op 3 momenten bij 4 rollen.

• Doe dit in het Nederlands, Frans of Engels. 

• Bezorg de vragenlijsten op 6 manieren.

• Rapporteer per project, leeractiviteit, rubriek, rol, doelstelling, ... 

• Vergelijk de resultaten met interne en externe benchmarks.

• Exporteer de resultaten in excel, word of bewaar als pdf.

Kenmerken 

ROEM personaliseert

• Maak je eigen vraagtypes en vragenlijsten.

• Koppel zelf je leerdoelen en organisatiedoelstellingen.

• Stuur vragenlijsten in je eigen huisstijl en voeg je logo 
toe.

• ROEM verzend vragenlijsten en reminders op de door 
jou gekozen data. 

• Bewaar vragenlijsten als sjablonen.

• Bewaar resultaat-query’s als sjablonen.

• Werk samen met je collega's in onze CoU. 

Kenmerken 
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Waarom en hoe gebruiken we 

dit bij VDAB?

Onderzoek leercultuur

Functiespecifieke dimensies

Leerrijke job

Coachende rol

Ondersteuning HR

Ondersteuning
leidinggevenden

Leergerichte HR-
praktijken

HRD Parameters

Organisatiebrede kerndimensies

Toegankelijkheid

en openheid

Formeel: In welke
mate zijn training en 
opleiding
toegankelijk voor

iedere medewerker?

Informeel: In welke
mate is er openheid
en tolerantie voor
fouten, verschillende
meningen, 

bemerkingen,...?

Ondersteuning

Formeel: In welke
mate wordt
deelname aan

training en opleiding
ondersteund?

Informeel: In welke
mate wordt leren en 
verbeteren tijdens
het werk

ondersteund?

Autonomie en 

zelfsturing

Formeel: In welke
mate is er ruimte
voor zelfsturing op 
vlak van training en 

opleidingen wordt
dit aangemoedigd?

Informeel: In welke
mate is er ruimte
voor zelfsturing op 
de werkvloer en 

wordt dit actief
aangemoedigd?

Verbondenheid

Formeel: In welke
mate zijn training 
en opleiding
verbonden met de 

noden en 
geprefereerde
leerstijl?

Informeel: In welke
mate voelen
medewerkers zich

verbonden met 
hun collega's op de 
werkplek? 

Transfer

Formeel: In welke
mate stimuleren
aspecten van 
training en opleiding

de toepassing van 
het geleerde?

Informeel: In welke
mate stimuleren
aspecten van de 
werkplek

toepassing van het 
geleerde?

Leervisie

Zijn
medewerkers/ 
leidinggevenden

eerder
prestatiegericht
of eerder
leergericht?

The next step! Onze keuzes

• Experimenteren > leren > implementeren

• Leertraject Didactiek

• Leertraject Professioneel bemiddelen
� Competent gesprekken voeren

� Coachende vaardigheden

� Van prospectie tot match

• Leertraject C-MOL
� Toepassing van het startpakket bestaande uit leiderschapsmodel 

VDAB + coachende vaardigheden voor LG + ondersteuning door 

persoonlijke coach

• Opleiding ‘Voeren van jurygesprekken’

ROEM, hoe werkt het? 

in een notendop
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De flow in ROEM

Project kiezen

Leeractiviteit toevoegen

Vragenlijst kiezen

Bezorgopties instellen

Vragenlijst bezorgen

Vragenlijsten maken

Onze bevindingen

Resultaten – DN voor Resultaten – DN kort na
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Resultaten - collega

Didactische ondersteuners – na
Wij als gebruiker

• De vragenlijsten die er reeds inzitten zijn een plus. Je kan je 

gebruikersniveau opbouwen.

• Vraagt wel dat je dit regelmatig toepast zodat je wat routine 

krijgt. 

• Moeilijk uit te besteden aan administratief bediende, vraagt 

toch wel wat kennis van zaken bv vraagt expertise in vragen 

stellen.

• Resultaat wordt mooi gepresenteerd.

• Na eerste evaluatie leer je dat de scoring/schaal belangrijk is.

• De uitwerking van de bevraging voor een nieuw project vraagt 

veel werk omdat we de vragen doorgaans graag zelf opstellen.

De meerwaarde

• Is een reflectief instrument voor:

� De trainer: bij het opmaken van de vragenlijst word je aangezet tot het 

stilstaan bij het formuleren van de leerdoelstellingen. Alsook de leerdoelen 

afstemmen met de organisatiedoelen.

� De deelnemer: door het invullen van de vragenlijst, staat deze stil bij thema’s.

� De leidinggevende: door het invullen v/d vragenlijst, zet je de leidinggevende 

aan tot het nadenken over thema’s

• Werkt bevestigend: zaken die je intuïtief aannam, worden hier bevestigd - geeft je 

‘zwart-op-wit’ 

• Het is didactisch weloverwogen. Volgende zaken worden bevraagd: voorbereiding, 

context, het leerproces, nazorg. Werkt transfer-bevorderend.

• Zet aan tot acties die transfer stimuleren.

• Je weet waar je opleiding dient bij te sturen na respons/evaluatie vragenlijst, 

aangezien je eruit kan halen welke competenties extra aandacht vragen.

• …

Gebruikers

Prijs per jaar 
€ 295.00 € 595.00 € 1595.00

Basis - advanced - expert vragenlijsten JA JA JA

4 rollen & 3 momenten JA JA JA
6 bezorgopties JA JA JA
Onbeperkt aantal antwoorden JA JA JA
300 - 1500 vragenlijsten NEEN JA JA
Huisstijl NEEN JA JA
Bewaren sjablonen NEEN JA JA
Resultaten op maat NEEN NEEN JA
Uitstellen van mail en reminders NEEN NEEN JA
NL - FR - EN NEEN NEEN JA
> 1 Workshop + support NEEN NEEN JA

• kristoff@bedrijfsopleidingen.be

• pascale.bauwens@vdab.be

• www.roem.be

• standen 43 (Kris) en 47 (Kristoff) op HRXpo

Meer info
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Bijlage

Meer info over gebruik

Vragenlijsten maken

Doelstellingen Doelstellingen

Vragenlijsten maken Soorten vragen
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Vragenlijsten bezorgen
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Organisatieresultaten Organisatieresultaten


