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Methode

• 3-jaar venster voor nieuw strategisch plan

– 2015: eerste start stakeholder overleg

– 2018: bevestiging plan tot 2019

• Zomer + herfst 2019: 

– interview stakeholders

– Zelf-analyse

– Reflectie

Verslag + voorstel nieuwe strategie

Feedback RVB

BELEIDSPLAN



Structuur

1. Het ICB in zijn context
 Omgevingsanalyse

 Analyse van de werking

 Samenvatting: SWOT

2. Missie, Visie en Waarden

3. Strategie
 Strategische doelstellingen

 Algemene visie over de werking

4. Beleidsplan
 Volgende stap



1. Het ICB in zijn context



Omgevingsanalyse: de sector

• Grote diversiteit: 

– Activiteiten

– Omvang

• Traditioneel, maar uitgedaagd:

– Liberalisering en deregulering

– Technologie: vergroening, digitalisering, op termijn 
automatisering

– Consument: hogere verwachtingen, minder loyauteit



Omgevingsanalyse: de sector

• Kwetsbare arbeidsmarkt: 
– Gemiddelde leeftijd

– Imago

– Veeleisend beroep

– Geen automatisering KT/MT

• Hoge maatschappelijke meerwaarde
– Klimaat en milieu

– Files

– Tewerkstelling



Het doelpubliek

Categorieën

1. Privé autobus- en autocarondernemers en hun 
medewerkers

2. Sectororganisaties

3. Overheidsadministraties

4. Buitenwereld: pers, toeleveranciers, academische wereld, …



Werking ICB 2015-2019

• 3 Kerntaken:
• Kennisverzameling

• Statistische info over sector
• Juridische info over sector
• Doelgericht onderzoek

• Adviesverlening (& opleiding)
• Tools ontwikkelen
• Consultancy
• Opleiding

• Netwerking & Coördinatie
• Samenbrengen
• Vertegenwoordigen

• Visie per kerntaak
• Kennisverzameling

• Referentiepunt voor objectieve statistische info 
over sector

• Betrouwbare bron van info over de regelgeving 
in de sector

• Centrale aanspreekpunt voor alle economische, 
juridische, sociologische, … studies over de 
sector

• Adviesverlening (& opleiding)
• Het ICB zal de bestaande tools verder promoten 

en verfijnen, nieuwe tools ontwikkelen en 
blijvend ter beschikking staan van de sector en 
de overheid voor kleine en grote 
consultancyopdrachten

• Netwerking & Coördinatie
• fungeren als een platvorm dat de verschillende 

spelers in de sector met elkaar in contact brengt 
en debat tussen hen stimuleert.

Missie: promotie en ondersteuning van de sector

Operationele doelen

Vaag
Niet onderscheidend

Overkoepelende visie 
+ waarden ontbreken

Ok, maar anders 
implementeren 
in organisatie

Meeste behaald, 
ambitie?

Meer beleid, niet 
enkel opsomming

../2. Evaluatie huidige strategie/Evaluatie strategische en operationele doelen.xlsx
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Preventie&Bescherming

Sectorstatistieken

BUSaanZET

Vakbekwaamheid

Consultancy

Opvolgen actualiteit & regelgeving + opleiding

Sociale Gids

Evaluatie permanente vorming

GDPR Project

Zero Emission Bus

Kostprijscalculators

Arbeidsmarktanalyse

BIVEC

Financiële consequenties LEZ

Concurrentiestudie

Rekeningrijden

ETI

Werkbaar werk

Vervoers-btw

MORA

TTT

PLANET

TOBOS

Gids voor de chauffeur

Inzetbaarheidsverhogende maatregelen

Aardgasbussen

Diversiteit

Barometer

Lignes internationales

VICA

OBO-cursus

Subsidiewijzer

Tijdsbesteding



Positif (pour atteindre 
l’objectif)

Négatif (pour atteindre 
l’objectif)

Strengths Weaknesses

Opportunities Threats
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• Pas toujours clair quels sont les avantages pour les 
parties prenants

• ICB en lui-même et son rôle peu connus auprès 
des acteurs du secteur 

• Communication externe insuffisante
• Bilinguisme des réunions du CA 
• Participation/Présence au CA
• Délai de réalisation de projets parfois élevé

• Défis identifiés 
• Valeur ajoutée sociale élevée

• Etudes appréciées et de qualité
• Proximité avec le secteur
• Recherches en collaboration avec le 

monde académique
• Rôle neutre
• CA ouvert
• Équipe dynamique

• Diversité
• Secteur vieillissant



2. Missie, visie en 
kernwaarden



MISSIE

“Als studiedienst van de sector van autobus 
en autocarbedrijven objectief analyse en 
onderzoek uitvoeren van waaruit relevante 
dienstverlening kan ontwikkeld worden 
voor stakeholders in de sector.”



Onderzoeksdomeinen

1. De sector in de breedte

2. Fenomenen extern aan de sector, met een invloed op 
de sector

 geen inhoudelijke afbakening



Portfolio

Onderzoek / 
Analyse

Beleidsadvies Tools Opleiding Vertegenwoordiging



Positionering

1. t.o.v. onderzoeksinstellingen
 unieke expertise: autobus & autocar

2. t.o.v. andere sectororganisaties
 Objectieve positie, gegarandeerd door tripartite samenstelling

 Gericht op de volledige sector

 Gericht op het ontwikkelen van onderzoek en analyse



VISIE

• Het erkend referentiepunt voor objectieve informatie en 
kennis over de sector van het collectief autobus- en 
autocarvervoer zijn.

• Het centrale aanspreekpunt voor onderzoek van de 
sector zijn voor alle stakeholders. 



objectiviteit

objectivité

rigorositeit

rigeur

relevantie

pertinence

KERNWAARDEN



3. Strategie



Algemene principes

• Inbedding ICB in het geheel van sectororganisaties
 relevantie
 efficiëntie

• Functionele samenwerking met sectororganisaties
 efficiëntie

• Tripartite samenstelling van het bestuur
 objectiviteit
 cohesie

• Samenwerking met uitgekozen externe partners
 kruisbestuiving
 reikwijdte 
 geloofwaardigheid



Doelstellingen

1. de statistische, juridische en operationele 
informatie die ze over de sector nodig 
hebben

2. de kennis over technologische, juridische en 
socio-maatschappelijke evoluties die de 
sector kunnen beïnvloeden en mogelijke 
ondersteuning om zich eraan aan te passen

3. onderzoekscompetenties om onderwerpen 
met een sectoraal belang uit te diepen

Toegang voor de stakeholders tot …

Identiteit als sectoraal kenniscentrum 
valoriseren voor alle stakeholders 

Info



OUT OF SCOPE

• Project-oriëntatie ingegeven door subsidiëringsdrang

• Commerciële activiteiten ontplooien behoudens:

– Marktconformiteit

– Nuttig bijdrage principe

• Interpretaties van regelgeving of procedures formuleren 
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