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De managementopleiding voor brandweerofficiers, Wingmen College, de opleiding Hoe 
motiveer en versterk ik m’n team... De drie UHasselt SEE-initiatieven hebben alvast één ding 
gemeen: het is maatwerk, ontwikkeld in samenwerking met en op vraag van een externe 
partner. Waarom? “Omdat dát de toekomst is”, aldus directeur Stefan Coenen.

“ OPLEIDINGEN OP MAAT  
 ZIJN DE TOEKOMST” 

STEFAN COENEN, DIRECTEUR UHASSELT SEE 

UHASSELT IN ACTION
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“Hoe vertalen we academische kennis op 
een relevante manier naar de praktijk? 
Op zó een manier dat professionals daar 
meteen mee aan de slag kunnen? En hoe  

zorgen we ervoor dat onze groei aan ken-
nis en inzichten ook andere professionals 
en organisaties kan helpen groeien? Die 
vraag stellen we ons bij UHasselt SEE conti-
nu”, zegt directeur Stefan Coenen. “We ont-
wikkelen nieuwe opleidingsprogramma´s 
om die ambitie te kunnen waarmaken: 
langlopende programma’s, postgraduaten, 
kortlopende opleidingen, studiedagen…
Allemaal rond thema’s waarin onze uni-
versiteit expertise heeft. En: we doen dit 
steeds vaker met externe partners, op basis 
van heel concrete behoeften.”

 STRESS EN BURN-OUTS 

Een voorbeeld? Omdat stress en burn-outs 
steeds grotere issues zijn op de werkvloer, 
verplichtte de overheid bedrijven om doel-
gericht in te zetten op preventie van psy-
chosociale risico´s op het werk. Stefan 
Coenen: “Maar hoe begin je daar aan? 
Voor bedrijven is dat niet zo eenvoudig. 
Toen de CLB Group uit Alken die vraag 
rond opleiding en begeleiding steeds va-
ker zag terugkeren bij haar klanten, nam 
ze contact op met de UHasselt. We bouw-
den samen een praktijkgericht programma 
uit. De opleiding Hoe motiveer en versterk 
ik mijn team is daar het resultaat van. Om 
ook effectieve begeleiding en intervisies op 
de werkvloer te kunnen bieden, kwam ook 
Attitutor mee aan boord als partner.”

Een geslaagde combinatie, zo blijkt. “Wij 
hebben de academische expertise in huis 
die het verschil kan maken. Zij kennen de 
noden op het terrein als geen ander – en 
hebben heel praktijkgerichte inzichten en 
skills. Door samen een programma uit te 
tekenen en academische docenten samen 
te brengen met vakspecialisten, kan je écht 
meerwaarde creëren.”

 WINGMEN COLLEGE 

Ook Wingmen College kreeg op een ge-
lijkaardige manier vorm. “De vraag kwam 
van de Cronos Group. Zij vonden het jam-
mer dat heel wat mensen met goede idee-
en – ideeën die je kan vertalen in goed 
draaiende ondernemingen – vandaag die 
stap naar het ondernemerschap vaak niet 
durven zetten omdat de financiële risico’s 
en de onzekerheid als starter hen afschrik-
ken. Ze ontwikkelden een concept waarbij 
de Cronos Group de risico´s op zich neemt 
en nieuwbakken bedrijfsleiders in alle rust 
en (financiële) stabiliteit hun bedrijfsideeën 
kunnen uitwerken.” 

Een concept dat zich in andere provincies 
al bewezen had. “Maar wel een concept 
waarbij ze die potentiële starters heel goed 
willen opleiden, begeleiden en screenen. 
Met Wingmen College ontwierpen we sa-
men een goed doordachte opleiding. Een 
programma waarbij de Cronos Group de 
ontwikkeling van de soft skills voor haar re-
kening nam en wij de economische poot 
van de opleiding invulden. Ook daar zie 
je dat die samenwerking werkt.”

 WIN-WIN 

Steeds vaker contacteren externe partners 
UHasselt SEE met concrete opleidingsbe-
hoeften. “Op dit moment zitten er een paar 
gelijkaardige opleidingsprogramma´s in 
the pipeline”, zegt Stefan Coenen. “We 
merken dat dit soort maatwerk rendeert. 
Door onze onderzoeksexpertise en hun 
kennis van de noden op het veld bij elkaar 
te brengen, kunnen we programma´s ont-
wikkelen met een enorme meerwaarde. 
Een win-winsituatie voor alle partijen.” ■
www.uhasselt.be/see


