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1. Introductie en achtergrond
1.1 Achtergrond
Ondanks het aanhoudende aantal werklozen is het opvullen van vacatures voor
gekwalificeerd productiewerk in de metaal en elektrotechnische industrie in heel
Europa moeilijk. Demografische veranderingen zullen het bestaande tekort aan
geschoolde vakkrachten in deze sector alleen maar vergroten. Het tekort aan
hooggekwalificeerde technici heeft in enkele Europese landen zelfs al een
alarmerend niveau bereikt. Eenzelfde soort ontwikkeling openbaart zich op het
niveau van vakkrachten in de productiesector, alhoewel het probleem nog niet zo
universeel is.
Het project “Shortage of Skilled Workers” onderzoekt in een aantal Europese landen
of er een tekort aan vakkrachten is op MBO-niveau en probeert de oorzaken van
deze tekorten te achterhalen. Het project wordt uitgevoerd in het kader van het
Leonardo da Vinci programma1. In het project werken partners uit zes Europese
landen samen. De nadruk binnen het project ligt op het ontwikkelen van HRinstrumenten voor bedrijven, voor het verhelpen dan wel voorkomen van tekorten
aan vakkrachten op MBO-niveau. Naast HR-instrumenten, waaronder ook carrièreen scholingsplanning onder vallen, wordt er in het project aandacht besteed aan,
kennisoverdracht binnen een bedrijf, stages, leerwerkplekken, bijscholingen en
interne en externe strategieën voor het werven van personeel.
De noodzaak voor nieuwe strategieën die gericht zijn op het voldoen aan het aantal
vakkrachten openbaart zich in heel Europa. Het is hierbij belangrijk om concepten te
ontwikkelen die zowel op politiek als op bedrijfsniveau bruikbaar zijn.
Dit rapport beschrijft bedrijfsstrategieën van een aantal geselecteerde bedrijven in
Duitsland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk, die tot
doel hebben om het tekort aan vakkrachten op MBO-niveau voor de productiesector
te voorkomen dan wel te reduceren. Case studies in bedrijven van verschillende
grootte vormen de basis voor het uitlichten van de, door de bedrijven gehanteerde,
werkwijzen die een reactie zijn op een bestaand of verwacht tekort aan vakkrachten.
De geselecteerde bedrijven hebben good practices en een vooruitkijkende strategie
en innovatieve concepten om om te gaan met mogelijke dan wel verwachte tekorten
aan vakkrachten. De focus lag op MKB-bedrijven uit de metaal- en elektrotechnische
productiesector.

1

Het project wordt gefinancierd met gelden van de Europese Commissie en via bijdragen die de
projectpartners zelf beschikbaar hebben gemaakt.
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1.2

Methodologische aanpak

Een sectoranalyse in de deelnemende landen vormde het uitgangspunt voor het
onderzoek. Een sectoranalyse is een arbeidsmarktonderzoeksmethode voor het
gedetailleerd
verkennen
van
een
bepaalde
sector.
(zie
Rauner/Spöttl/Olesen/Clematide
1993;
Blings/Spöttl/Windelband
2002;
Windelband/Spöttl 2004, Spöttl 2005, Windelband 2006) Met een sectoranalyse kan
informatie verkregen worden over de organisatiestructuren in de sector, de
economische betekenis van de sector, de werkgelegenheid in de sector, de
afbakening van de sector, de beschikbaarheid van vakkrachten, de situatie van
beroepen en beroepsvelden, enzovoort. Het onderzoeken van informatie over
opleidingsberoepen (ontstaan, opleidingsaantallen, ontwikkeling, leerplekken etc.),
de specifieke situatie van vakkrachten, relevante stakeholders (experts,
onderzoekers, branchevertegenwoordigers) en andere interessante aspecten (good
practice bedrijven, innovaties) is ook noodzakelijk om een systematische aanpak te
ontwikkelen voor een diepgaander onderzoek en het verzekeren van een
representatieve steekproef voor het gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden
(zie Becker/Spöttl 2006, blz. 10).
Interviews met sleutelfiguren en experts uit de sector, de evaluatie van statistieken
(werkgelegenheid, opleidingsaantallen, vacatures, aantallen vakkrachten) en
academische onderzoekspublicaties over het tekort aan vakkrachten dragen allemaal
bij aan het identificeren van bedrijven die nu al maatregelen uitvoeren en strategieën
ontwikkeld hebben om het tekort aan vakkrachten te verminderen.
Via case studies was het mogelijk om de activiteiten van bedrijven in alle zes
deelnemende landen te verkennen. Het doel van de case studies was om bedrijven
te identificeren die nu al een vooruitkijkende aanpak hebben als het gaat om het
zorgen voor voldoende vakkrachten. De selectie van bedrijven vond plaats door
toepassing van een aantal vastgestelde criteria (link met de sector, grootte,
innovatief karakter, vakkrachten situatie, implementatie van een innovatieve aanpak
en maatregelen om te voldoen aan de vraag naar vakkrachten2) en de uitkomsten
van de sectoranalyses zoals afgesproken met de projectpartners en experts uit de
sectoren. Hiermee was de vergelijkbaarheid van onderzoek tussen de individuele
landen veilig gesteld, wat de basis is voor het vervolg van het project,. In het project
zijn in de deelnemende Europese landen in totaal 15 aanpakken herkend3.
De interviews hadden een hoog detailniveau en zijn gehouden met verschillende
doelgroepen (bedrijfsmanagement, HR-management en vakkrachten) bij de
bedrijven zelf en in sommige gevallen is er een expertdiscussie geweest.
Expertdiscussies
moeten
gezien
worden
als
semi-gestructureerde
2

3

Het was niet mogelijk om het succes van de maatregelen en de wijze van aanpak van de bedrijven
te onderzoeken.
Het is duidelijk dat de effecten van het tekort aan vakkrachten veel verschillende bedrijven andere
gevolgen kan hebben.

5

specialisteninterviews. Dit maakte het mogelijk om informatie te verzamelen met
betrekking tot een specifieke situatie van een bedrijf. Door de interviews met de
vakkrachten kon achterhaald worden of zij de situatie voor vakkrachten hetzelfde
ervaren en of maatregelen voor deze doelgroep ook daadwerkelijk uitgevoerd
worden. De resultaten uit de case studies vormen de basis voor de in dit rapport
genoemde voorstellen.
De voorstellen uit dit rapport laten slechts een klein deel zien van de veelzijdige
aanpak die de sector heeft gekozen. Het rapport laat geen representatief beeld zien
van de sector; het doel is om pragmatische oplossingen voor bedrijven bijeen te
brengen en om andere bedrijven te stimuleren om hun eigen passende strategie te
ontwikkelen voor het verminderen van het tekort aan vakkrachten in de metaal- en
elektrotechnische productieindustrie.

2. Probleemgebieden voor het tekort aan vakkrachten
Uit de case studies en de sectoranalyse, die gehouden zijn in zes landen, komen een
aantal gebieden naar voren waar er een duidelijk tekort aan vakkrachten is. Het
betrof met name het verspanen, de werktuigbouwkunde, het gereedschapmaken, de
mechatronica, de machinebouw en de elektronica. Sommige bedrijven gaven aan
ook moeilijkheden te hebben met het vinden van leerlingen/stagiaires voor deze
gebieden. Een tekort aan vakkrachten leidt in enkele bedrijven al tot een
vermindering van de productie. Het volgende citaat laat dit zien:
“Het is voor ons onmogelijk om in een tweeploegendienst te werken, omdat ons
hiertoe het personeel ontbreekt” (citaat van een productiemanager van een
middelgroot machinebouwbedrijf uit Duitsland).
Alhoewel de resultaten die uit de bedrijven naar voren zijn gekomen duidelijk een
tekort aan vakkrachten aanduiden is een algemeen tekort aan vakkrachten niet in
alle Europese landen duidelijk aanwezig. Uit regio’s maar ook vanuit individuele
bedrijven komen echter steeds meer probleemgebieden met tekorten naar voren. De
negen probleemgebieden die konden worden vastgesteld uit de case studies en
sectoranalyse komen hierna aan de orde. Deze probleemgebieden moeten gezien
worden in het licht van het tekort aan vakkrachten en worden, gerelateerd aan
mogelijke oorzaken, beschreven4.
1. Te weinig leerlingen die voor een technische opleiding kiezen
2. Tekort aan opleidingsmogelijkheden in de techniek
3. Problemen van bedrijven met het vinden van leerlingen en stagiaires
4. Terugloop in leerlingaantallen
4

De afzonderlijke probleemgebieden zijn niet altijd duidelijk van elkaar te scheiden en hebben
onderling relaties. Daarom kan het voorkomen dat sommige probleemgebieden elkaar overlappen.
Er is echter geen andere mogelijkheid om een zo duidelijk mogelijke beschrijving te maken.
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5. Problemen met het vinden van vakkrachten
6. Het behouden van het aantal vakkrachten in het bedrijf
7. Tekort aan kennis en vaardigheden op vakkrachtenniveau
8. Opleidingen sluiten niet goed aan op het werk (leerplan, schooluitrusting)
9. Houding van bedrijven tegenover bijscholing van werknemers en het
opleiden van jongeren
Hierna worden de probleemgebieden van het ontstaan van een tekort aan
vakkrachten en hun mogelijke oorzaken behandeld. In een tabel wordt de relevantie
van de individuele oorzaken in de zes Europese landen weergegeven. De indeling is
gemaakt door de deelnemende projectpartners op basis van de resultaten van hun
empirisch onderzoek. Hieruit is duidelijk geworden dat de relevantie van de
probleemgebieden en hun oorzaken binnen Europa niet overal gelijk wordt
ingeschat.

1)

Te weinig leerlingen die voor een technische opleiding kiezen

Vanuit een meer sociaal-politiek gezichtspunt, zijn verschillende oorzaken voor dit
probleemgebied geïdentificeerd in de Europese studies. Een mogelijke oorzaak van
dit probleemgebied is het gebrek aan interesse voor techniek van kinderen en
leerlingen. Een onderwerp van discussie dat hieraan gerelateerd is, is of kinderen
en jeugdigen niet te weinig gestimuleerd worden om met natuurwetenschappelijke
en technische dingen bezig te zijn, waardoor zij niet op de hoogte zijn van de
mogelijkheden en diversiteit van techniek. Andere oorzaken zou het gebrek aan
affiniteit met techniek van leraren kunnen zijn en het feit dat leraren niet weten hoe
het er in technische bedrijven aan toe gaat. Een aanvullende factor is vaak de
afwezigheid van samenwerking van scholen met bedrijfsleven. Dit alles leidt vaak
tot onvoldoende kennis over hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat, wat weer
resulteert in een slecht image van de beroepen in de sector (slechte promotie van
beroepen, een beeld van slechte werkomstandigheden en van een laag salaris).
Met studievoorlichting heeft dit probleemgebied ook relaties. Docenten voelen zich
vaak niet verantwoordelijk voor het voorlichten van hun leerlingen over beroepen.
Ouders en voor studievoorlichting verantwoordelijke personen en organisaties
stimuleren vaker algemeen vormende studies dan het volgen van een
beroepsopleiding.
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Slovenië

Italië

Oostenrijk

Nederland

Te weinig leerlingen die voor een technische opleiding kiezen
Te weinig affiniteit van docenten met techniek
Gebrek aan kennis van docenten hoe het er in
bedrijven aan toe gaat
Gebrek aan samenwerking tussen scholen en
bedrijven
Docenten voelen zich niet verantwoordelijk
voor beroepskeuzevoorlichting
Docenten vinden dat het beroep van ingenieur
alleen voor gestudeerden is
Voor ouders heeft academisch onderwijs
meer aanzien; dit adviseren zij hun kinderen
Instanties voor beroepskeuzevoorlichting
stimuleren vaak academische opleidingen
Slechte promotie van beroepen
Slecht imago van beroepen
Slecht beeld van het beroep
Beeld van slechte arbeidsomstandigheden
Beeld van lage salarissen
Demografische ontwikkeling
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2) Tekort aan opleidingsmogelijkheden in de techniek
Ondanks de economische groei van de laatste jaren is een terugloop in het aantal
leerlingen waarneembaar in onder andere Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd
Koninkrijk en Slovenië6. Sommige experts zien deze terugloop als een van de
belangrijkste oorzaken voor het tekort aan vakkrachten. Andere oorzaken zijn de
hoge kosten van de inrichting van scholen en de veelal afwezige of slechte
inschatting van de behoefte aan nieuwe instroom op de arbeidsmarkt.

5
6

Italië

Oostenrijk

Nederland

Tekort aan opleidingsmogelijkheden in de techniek
Terugloop van leerplaatsen in bedrijven
Hoge (inrichtings- en personele) kosten van
technische scholen
Slechte en soms niet aanwezige inschatting
van behoefte aan nieuwe instroom op de
arbeidsmarkt

Slovenië

Relevantie in land
Duitsland

Mogelijke oorzaak

VK

Probleemgebied

1

2

2

3

1

3

2

2

3

3

1

2

2

2

1

3

1

3

1 = Zeer relevant; 2 = Deels relevant; 3 = Niet relevant
Het Europese sectorrapport van het project bevat een gedetallieerde beschrijving van de terugloop
van het aantal leerlingen.
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3) Problemen van bedrijven met werving van leerlingen
Dit probleemgebied kan gekoppeld worden aan een hele serie mogelijke oorzaken.
Een van de oorzaken is bijvoorbeeld het teruglopend aantal leerlingen, alhoewel
hierbij de vraag te stellen is of bedrijven in het algemeen minder leerlingen
aannemen of dat bedrijven geen goede wervingsmethode hanteren. Ook imago, het
imago van het beroep en ook het imago van individuele bedrijven, is sterk
gekoppeld aan dit probleemgebied. Een rol hierbij spelen salaris, werktijden en
arbeidsomstandigheden. Ook een gebrekkige kennis van de beroepen en het
werken in de sector in het algemeen zijn mogelijke oorzaken. Uit de Duitse case
studies komt duidelijk naar voren dat vakkrachten geografisch niet zo mobiel zijn.
Dit maakt het, in een gebied dat minder attractief is en waar minder scholen zijn,
voor bedrijven moeilijker om leerlingen te vinden. Zeker ook relevant is de kwaliteit
van de beschikbare leerlingen. Sommige bedrijven hebben nog steeds hoge
verwachtingen die stammen uit tijden dat er ruimschoots leerlingen aanwezig waren
en de besten geselecteerd konden worden.
De locatie van een bedrijf (aantrekkelijkheid / imago van de regio) speelt in het
bijzonder voor kleinere bedrijven een belangrijke rol in het aantrekken van
leerlingen. Dit is vooral belangrijk in regio’s met een zwakke structuur. Locaties in
de buurt van grootstedelijke gebieden en in de buurt van grote en/of gerenomeerde
bedrijven zijn ook problematisch voor kleinere bedrijven (salarisniveau en imago
van het bedrijf).
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Italië

Oostenrijk

Nederland

Problemen van bedrijven met werving vinden van leerlingen
Afname van aantal leerlingen
Imago van het beroep
Imago en arbeidsomstandigheden van het
bedrijf (salaris, werktijden en
arbeidsomstandigheden)
Gebrek aan kennis van beroepen en het
werken in de sector in het algemeen
Gebrek aan mobiliteit van vakkrachten
Aantrekkelijkheid van de regio
Kwaliteit van de leerlingen die een
leerwerkplek zoeken
Salaris en arbeidsomstandigheden
Concurrentie van grote en bekende bedrijven
Potentiële leerlingen ontbreekt het aan
basiskennis
Vereisten aangaande bedrijfsspecifieke of
werkspecifieke kennis
Hoge eisen die bedrijven stellen aan
leerlingen (die stammen uit tijden dat er
ruimschoots leerlingen beschikbaar waren)
Negatieve publiciteit
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4) Terugloop in leerlingaantallen
Als mogelijke oorzaak vanuit sociaal-politiek oogpunt kan hier het groter wordende
aantal leerlingen dat algemeen-vormende opleidingen volgt genoemd worden. Maar
ook de interesses van leerlingen zelf voor een opleiding in het hoger onderwijs en
het
stimuleren
van
een
dergelijke
keuze
door
beroepskeuze
voorlichtingsorganisaties zijn mogelijke oorzaken. Een rol speelt hierbij het slechte
imago van technische beroepen bij ouders en docenten.
Demografische ontwikkeling en de verandering naar een meer op diensten
georiënteerde economie in Europa zijn ook mogelijke oorzaken van een
vermindering van leerlingaantallen.
Italië

Oostenrijk

Nederland

Terugloop in leerlingaantallen
Toenemend aantal leerlingen dat verder
studeert in het hoger onderwijs (invloed van de
politiek)
Leerlingen zijn vaker geïnteresseerd in
academische opleidingen
Voorlichting door beroepskeuze
voorlichtingsorganisaties adviseert vaak
algemeen vormende opleidingen
Negatief imago van technische beroepen bij
ouders en docenten
Demografische ontwikkelingen
Veranderende economie richting
diensteneconomie

Slovenië

Relevantie in land
Duitsland

Mogelijke oorzaak

VK
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5) Problemen met het vinden van vakkrachten
De resultaten van de sectoranalyse en de case studies laten zien dat bedrijven
problemen ervaren bij het vinden van vakkrachten. De indicatoren hiervoor zijn een
langere tijd die nodig is vacatures te vervullen en het toenemend aantal vacatures.
In Oostenrijk bijvoorbeeld is het aantal vacatures voor metaal- en elektrotechnische
beroepen vanaf 2002 continue toegenomen. Sinds het dieptepunt in 2003 is er een
sterke groei van vacatures in Nederland. In Duitsland kon in 2006 minder dan een
vijfde van de vacatures vervuld worden. Dit speelde in het bijzonder in de metaal en
elektrotechnische industrie en de auto-industrie.
Een veelvoud aan mogelijke oorzaken kan voor dit probleemgebied aangewezen
worden:


Locatie van het bedrijf (gebrek aan mobiliteit van werkzoekenden, locatie dicht
bij de grens)



Bedrijfsimago (salaris, werktijden en arbeidsomstandigheden)
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Imago van het beroep



Concurrentie van grote en bekende bedrijven



Tekort aan vakkrachten met het gevraagde profiel op de arbeidsmarkt



Kwaliteit van de werkzoekende (zelden aantoonbare en geschikte carrière)



Hoge eisen stellen aan sollicitanten door bedrijven (een overblijfsel uit tijden
met een overvloed aan werkzoekenden



Demografische verandering

Italië

Oostenrijk

Nederland

Problemen met het vinden van vakkrachten
Regionale situatie en locatie van het bedrijf
(onvoldoende mobiliteit van de werkzoekenden,
locatie dicht bij de grens)
Imago en arbeidsomstandigheden van het
bedrijf (salaris, werktijden en
arbeidsomstandigheden)
Concurrentie van grote en bekende bedrijven
Tekort aan vakkrachten met speciaal of
gewenst profiel op de arbeidsmarkt
Kwaliteit van werkzoekenden (gevraagde
carrière zelden aanwezig)
Hoge eisen die bedrijven stellen aan
sollicitanten (daterend uit de tijd met een
overvloed aan sollicitanten)
Bedrijfsspecifieke of vakspecifieke vereisten
Werven van personeel met 5 tot 6 jaar
werkervaring

Slovenië

Relevantie in land
Duitsland

Mogelijke oorzaak
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6) Het behouden van het aantal vakkrachten in het bedrijf
Het feit dat sommige vakkrachten, nadat zij bij een bedrijf zijn komen werken, verder
leren in het hoger onderwijs, maakt het voor een bedrijf moeilijk om een gelijk of
groeiend aantal vakkrachten in dienst te hebben. Ook worden vakkrachten door
headhunters gerekruteerd voor bedrijven die financieel sterker zijn.
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Italië

Oostenrijk

Nederland

Het behouden van het aantal vakkrachten in het bedrijf
Jonge (efficiënte) vakkrachten zijn geneigd
om verder te leren in het hoger onderwijs
Headhunten

Slovenië

Relevantie in land
Duitsland

Mogelijke oorzaak

VK

Probleemgebied

1

1

2

2

2

3

2

1

3

3

2

3

7) Tekort aan kennis en vaardigheden op vakkrachtenniveau
Een ander belangrijk probleemgebied in samenhang met de situatie van
vakkrachten van bedrijven in de productiesector is het niveau van kennis en
vaardigheden van de vakkrachten. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn een gebrek aan
systematische personeelsplanning in het bedrijf (in het bijzonder in het MKB), een
gebrekkige documentatie van de competenties van de vakkrachten en een
matchingsprobleem tussen vacaturebeschrijving en het daadwerkelijk vereiste in het
bedrijf. Ook is er bij veel vakkrachten nog een gebrek aan bereidwilligheid tot leren
en is er in veel bedrijven geen opleidingscultuur aanwezig. Andere oorzaken voor
een verkeerd kennis- en vaardighedenniveau van vakkrachten is het veranderen
van het werk door nieuwe vormen van organisatie van het werk, nieuwe
samenwerkings- en communicatiestructuren en nieuwe technische eisen.
Een kennistekort kan ook ontstaan doordat oudere werknemers het bedrijf verlaten
en hun expertise niet overdragen. Het wordt steeds belangrijker voor kleine
bedrijven om een langdurige binding van de werknemer met het bedrijf te hebben.
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Italië

Oostenrijk

Nederland

Tekort aan kennis en vaardigheden op vakkrachtenniveau
Geen systematische behoefteanalyse en
-planning van (MKB)
Geen documentatie van het kennis en
vaardighedenniveau van vakkrachten
Ongelijkheid van beschrijving vacature en
daadwerkelijk benodigde profiel
Gebrek aan bereidwilligheid om te leren van
vakkrachten
Gebrek aan opleidingscultuur in bedrijven
Verandering van de organisatie van werk Æ
toenemende samenwerking vraagt ook
toenemende sociale en methodologische
competenties
Weinig communicatie tussen oudere werknemers
en vakkrachten
Kennistekort doordat oudere ervaren
werknemers het bedrijf verlaten
Demografische veranderingen, de meerderheid
van de in 2030 benodigde werknemers zijn
momenteel al op de arbeidsmarkt
Specifieke vereisten (technisch, sociaal) van de
bedrijven

Slovenië

Relevantie in land
Duitsland

Mogelijke oorzaak

VK

Probleemgebied

1

1

1

2

2

2

3

1

2

1

2

2

2

2

3

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

2

1

2

2

1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

2

3

1

1

1

1

2

2

1

2

3

2

2

3

2

2

2

2

2

2

8) Opleidingen sluiten niet goed aan op het werk (leerplan,
schooluitrusting)
Een ander probleemgebied is een gebrekkige schoolopleiding. Mogelijke oorzaken
zijn een gebrek aan actualiteit en kwaliteit van het leerplan en het gebruik van
verouderde leermethoden. De door de leerling op school verkregen kennis en
vaardigheden zijn verouderd en voldoen niet aan de huidige eisen van de industrie
omdat scholen geen geld hebben voor nieuwe apparatuur.
Italië

Oostenrijk

Nederland

Opleidingen sluiten niet goed aan op het werk (leerplan,
schooluitrusting)
Niet-geschikte inhoud van het curriculum
Niet-geschikte leer- en onderwijsstijl
Te weinig uitgaven aan nieuwe apparatuur
(scholen)
Scholen reageren niet goed op de behoefte van
werkgevers
Aangeleerde kennis en vaardigheden zijn
verouderd en voldoen niet aan de behoeften van
de industrie
Algehele slechte kwaliteit van het curriculum

Slovenië

Relevantie in land
Duitsland

Mogelijke oorzaak

VK

Probleemgebied

2
2

2
2

2
2

2
3

2
2

2
2

2

2

2

1

2

3

1

2

2

3

2

2

2

2

3

1/2

2

3

2

2

3

2

3

1

9) Houding van bedrijven tegenover bijscholing van werknemers en het
opleiden van jongeren
De houding van bedrijven ten opzichte van initieel onderwijs en bijscholing kan tot
een tekort aan vakkrachten in de sector leiden als bedrijven niet bereid zijn om te
investeren in initieel onderwijs en bijscholing van hun werknemers. De status van
initieel onderwijs en bijscholing binnen bedrijven speelt hierbij een grote rol.
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Italië

Oostenrijk

Nederland

Houding van bedrijven ten opzichte van initieel onderwijs en
bijscholing
Hoge kosten van cursussen
Bedrijven kunnen geen tijd investeren in opleiden
Lage status van onderwijs (cultuuraspect)

Slovenië

Relevantie in land
Duitsland

Mogelijke oorzaak

VK

Probleemgebied

1
1
1

2
2
2

2
2
3

2
2
1/2

2
2
3

3
2
3

3.

Personeelsstrategieën in de productiesector in Europa

Al de strategieën en regelingen die in het kader van de empirische onderzoeken in
de zes Europese landen zijn geïdentificeerd, zijn ontwikkeld en geïmplementeerd op
een bedrijfsspecifieke manier op basis van interne en externe omstandigheden waar
het bedrijf mee te maken heeft. De strategieën zijn veelal verweven met andere
bedrijfsregelingen. Het is duidelijk dat het niet altijd mogelijk is om een strikte
scheiding te maken tussen de problemen die ervaren worden en de strategieën zoals
die uitgevoerd worden. Daarom zijn de bedrijfsstrategieën die hierna beschreven
worden, bedoeld als voorstellen waarmee bedrijven zouden kunnen gaan werken.

3.1

Werven van personeel

Voor bedrijven die vakkrachten met specifieke eisen nodig hebben, is het verkrijgen
van nieuwe vakkrachten extra belangrijk. De traditionele manier van het extern
werven van personeel wordt door deze bedrijven als problematisch gezien, zeker als
het gaat om het op peil houden van het aantal specialistische vakkrachten. De kritiek
betreft vooral het onvoldoende beschikbaar zijn van deze specialistische vakkrachten
op de arbeidsmarkt, alsook de gebrekkige mobiliteit binnen de doelgroep. Het beeld
van een Hoofd productie is dat het “extreem moeilijk is om vakkrachten te krijgen die
in de structuur van het bedrijf passen”. Individuele bedrijven in bijvoorbeeld Duitsland
en Italië hebben de traditionele manier van werven opgegeven of gebruiken deze
alleen nog maar voor de regio. Het succesvol werven van personeel vraagt vandaag
de dag om een lange termijn aanpak. Enkele van de manieren hoe dit opgepakt kan
worden zijn het aangaan van duurzame samenwerking, het gebruiken van minder
gangbare doelgroepen op de arbeidsmarkt en een verscheidenheid aan regionale
strategieën, zoals die hierna worden beschreven.
(Initieel) beroepsonderwijs
Voor landen met een vorm van duaal systeem, is het aannemen van leerlingen in het
bedrijf een strategische zet om een tekort aan vakkrachten te voorkomen. Uit de
case studies kwam duidelijk naar voren dat er in deze bedrijven veel in het onderwijs
en in scholing is geïnvesteerd, om zo verzekerd te zijn van de, in de toekomst in het
bedrijf, benodigde vakkrachten. Het feit dat toekomstige vakkrachten in staat zijn om
tijdens hun studie al specifieke sociale en technische specialisaties van de
toekomstige werkgever aan te leren, wordt als zeer gunstig gezien.
In landen waar geen leerlingwezenonderwijs is, bestaat de mogelijkheid om
samenwerking tussen het bedrijf en de scholen te intensiveren.

Bedrijven gaan steeds meer in op de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de
vorm van opleidingen. Het doel hiervan is om de opleiding zo dicht mogelijk te laten
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aansluiten bij de competentiebehoefte van de vakvolwassen werknemer. Uit de case
studies is duidelijk naar voren gekomen dat bedrijven uit het MKB het belangrijk
vinden dat leerlingen zo snel mogelijk bij het echte werkproces betrokken raken.
Alleen op deze manier kunnen leerlingen de later in het dagelijkse werk
noodzakelijke kennis van het werkproces verkrijgen. Zittende vakkrachten vinden dat
de traditionele manier van opleiden geen geschikte voorbereiding is voor het
uitvoeren van werk in specialistische productieafdelingen, doordat er in toenemende
mate specialisatie gevraagd wordt en doordat de installaties steeds complexer
worden. Als oplossing hiervoor wordt getracht om voor de leerling in een zo vroeg
mogelijk stadium te beslissen in welk deel van de productie hij of zij later gaat
meewerken, waardoor al zo vroeg mogelijk praktijkervaring uit deze processen wordt
opgedaan (AT2, blz. 30; DE2, blz. 38; SI2, blz. 72). Hiertoe rouleren de leerlingen in
het bedrijf, om zo met de verschillende afdelingen en werkprocessen in aanraking te
komen (SI2, blz. 71; UK1, blz. 79).
Al voordat leerlingen aangenomen worden proberen bedrijven via tests tijdens de
sollicitatieprocedure problemen en zwakheden te herkennen. Aan deze problemen
en zwakheden kan tijdens de opleiding speciale aandacht besteed worden. Dit geeft
een bedrijf bijvoorbeeld de mogelijkheid om een leerling aan te nemen die anders
niet geschikt zou zijn bevonden vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden (AT1,
blz. 28; NL1, blz. 56).
Sponsoring (basisschool) / samenwerking
De randvoorwaarden voor het optimaal benutten van het effect van de
beroepspraktijkvorming begint al geruime tijd voor het begin van een
beroepsopleiding. Zo nemen bedrijven geregeld deel aan activiteiten om een positief
imago van het bedrijf op te bouwen en om in een vroeg stadium leerlingen en deels
zelfs kinderen van de basisschool voor techniek en voor het bedrijf zelf, als
toekomstig leerbedrijf, te interesseren. De redenen voor deze aanpak zijn onder
andere het slechte imago van enkele beroepen (“vuil werk”) in de metaal sector.
Hieronder volgt een selectie van de maatregelen die bedrijven nemen (AT1, blz. 27;
AT2, blz. 30; DE1, blz. 34; DE2, blz. 39; DE2, blz. 40; IT1 blz. 46; IT2, blz. 49; NL1,
blz. 56; NL2, blz. 59; NL3, blz. 63; SI1, blz. 67):


Projecten voor groepen 1 en 2 van basisscholen, om interesse voor techniek
op te wekken



Het geven van speciale cursussen op scholen (zoals sollicitatietraining)



Het opzetten en onderhouden van regelmatig contact met ouders van
leerlingen die in het bedrijf de beroepspraktijkvorming volgen.



Het trainen van onderwijspersoneel (technische kennis) en omgekeerd
(theoretische kennis voor bedrijven)



Het deelnemen aan beroepenwedstrijden
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Het openstellen voor snuffelstages en het houden van open dagen



Het verzorgen van elektrotechnische basiscursussen op scholen



Het opzetten van een wedstrijd voor de beste elektrotechnische innovatie door
leerlingen uit het beroepsonderwijs



Het houden van projectweken voor scholen in het bedrijf



Het deelnemen aan onderwijsbeurzen



Het stimuleren van meisjes en vrouwen om een technisch beroep te kiezen
(bijvoorbeeld door het organiseren van een open dag speciaal voor meisjes)

Als bedrijven projectweken organiseren waar een praktijkprobleem aan de orde
wordt gesteld, leren leerlingen te communiceren, zelfstandig informatie te
analyseren, creatieve oplossingen te vinden en leren zij hun werk te administreren en
presenteren (AT1, blz. 27; DE1, blz. 34). Doel hiervan is om de leerlingen met de
inhoud van de opleiding en met het bedrijf kennis te laten maken.
Het werven onder minder gangbare doelgroepen op de arbeidsmarkt
Een strategie die zeker als good practice gezien kan worden is het gericht rekruteren
van oudere werknemers (IT2, blz. 49 ; NL3, blz. 64). Een algemene
gedachteverandering is waarneembaar. Terwijl enkele jaren geleden nog enkel jonge
vakkrachten aangenomen werden, worden vandaag de dag, vanwege de
toenemende problemen met het vervullen van vacatures, ook oudere vakkrachten
met ruime ervaring aangenomen.
De volgende voordelen zijn er bij het aannemen van oudere werknemers:
•

Grotere beschikbaarheid op de arbeidsmarkt

•

Direct inzetbaar

•

Kortere introductieperiodes nodig dan voor jonge vakkrachten

•

Hoge mate van beheersing van het vak

•

Groot uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen

•

Veel motivatie en hoge loyaliteit

•

Meer relaxedheid en betere stressbestendigheid dan jongere werknemers

•

Grote sociale en communicatieve competenties (bijvoorbeeld in de omgang
met klanten en leveranciers)

•

Veel levenservaring

•

Toename in efficiëntie (door het inzetten in een team met werknemers met
verschillende leeftijden; ten opzichte van een team met werknemers van
gelijke leeftijd)
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•

Stabiliteit – geen interesse in nogmaals veranderen van werkgever

Vooral in kleine productiebedrijven worden nog weinig vrouwen aangenomen.
Ondanks de discussies over gelijke kansen zijn vrouwen vaak benadeeld bij
sollicitaties. Omdat het percentage vrouwen dat al aan het arbeidsproces deelneemt
lager is dan dat van mannen, loont het de moeite om extra aandacht te besteden aan
het aantrekken van vrouwen. Omdat vrouwen veelal carrière en werk moeten
combineren, zijn flexibele werktijden en beloningen noodzakelijk. Dit wordt in kleine
bedrijven nog te weinig toegepast (NL1, blz. 57).
Regionale strategieën
Naast de traditionele wervingsmethoden, zijn er tegenwoordig steeds meer regionaal
georiënteerde mogelijkheden voor het aantrekken van nieuwe vakkrachten (DE2, blz.
36):
•

Deelname aan regionale carrièrebeurzen is een methode om doelgericht
vakkrachten uit de regio te werven.

•

Zoeken op internet of het plaatsen van vacatures op de bedrijfswebsite
winnen terrein ten opzichte van het plaatsen van vacatures in regionale
bladen.

In Slovenië proberen bedrijven vakkrachten te werven via de radio7. Het gebruik van
uitzendbureaus voor het werven van vakkrachten neemt, gerelateerd aan de omvang
van de vraag naar vakkrachten, in heel Europa extreem toe (DE3, blz. 43; NL1, blz.
54). Een deel van deze werknemers wordt in eerste instantie voor een proeftijd van
bijvoorbeeld drie maanden aangenomen om een inschatting te kunnen maken van
de persoonlijke eigenschappen, het competentieniveau en de wijze waarop
werknemers zich ontwikkelen.
Vanwege het feit dat een goed imago van een bedrijf veelal onvoldoende is voor het
succesvol werven van vakkrachten in een regio die gezien wordt al onaantrekkelijk,
werken vooral MKB-bedrijven steeds vaker mee aan regionale activiteiten om:
•

de regio aantrekkelijker te maken en

•

te voorkomen dat vakkrachten uit de regio wegtrekken.

Bij dergelijke activiteiten wordt er vaak samengewerkt door verschillende
organisaties zoals bedrijven, instituten en de politiek (DE2, blz. 37). Soms gaat deze
samenwerking zelfs over de grenzen heen zoals bijvoorbeeld in Nederland waar een
bedrijf samenwerkt met het Duitse arbeidsbureau. Deze samenwerking is
succesvoller dan het samenwerken met het Nederlandse CWI (NL2, blz. 58).
Voor MKB-bedrijven is het imago in de regio van groot belang. Verschillende
initiatieven worden ondernomen om het imago van bedrijven te verbeteren. Deze
7

Het verslag van deze Sloveense case study is niet opgenomen in dit rapport.
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initiatieven liggen vooral op het vlak van het contact met ouders van leerlingen die in
het bedrijf worden opgeleid, het deelnemen aan onderwijsbeurzen en aan activiteiten
van scholen uit de regio. Dit alles wordt gedaan om meer leerlingen een technische
opleiding te laten kiezen.

3.2

Training

Een analyse van de competentiebehoefte van vakkrachten is voorwaarde voor
doelgericht opleiden en bijscholen. Dit geldt zowel voor het werknemers van het
bedrijf als voor de werven binnen minder gangbare doelgroepen op de arbeidsmarkt
(langdurig werklozen, vrouwen, oudere werknemers). Alleen zo kunnen nieuw
aangenomen vakkrachten goed voorbereid worden op de bedrijfsprocessen en
specifieke vereisten in het bedrijf. Door het tekort aan vakkrachten in de eigen regio
is het trainen en bijscholen van de eigen medewerkers steeds belangrijker aan het
worden. Sommige bedrijven experimenteren met het trainen van laag- en
ongeschoolden voor enkelvoudige taken op vakkrachten niveau.
Bijscholing van werknemers (vakkrachten)
Activiteiten rond bijscholing en ontwikkeling van personeel bieden belangrijke
mogelijkheden voor bedrijven om iets aan hun eigen tekort aan vakkrachten te doen.
Er is een verscheidenheid aan mogelijkheden om:
a) extern aangetrokken medewerkers te trainen voor specifieke vereisten van
productiegebieden van een bedrijf (AT1, blz. 27; AT2, blz. 29; DE1, blz. 34; DE3,
blz. 44; IT2, blz. 49; NL1, blz. 55; NL2, blz. 59; SI1, blz. 68; UK3, blz. 85),
b) werknemers van het bedrijf mee te laten groeien met de benodigde competenties
voor het bedrijf en de richting van toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf te
laten groeien (SI2, blz. 72; SI3, blz. 75).
Bij veel bedrijven wordt er aan bijscholing gedaan, zodra werkprocessen veranderen
of er nieuwe technologie ingevoerd wordt. Grotere bedrijven hebben vaak een eigen
afdeling die de bijscholing voor het hele personeel regelt. Deze afdelingen bieden het
personeel vaak een breed aanbod aan onderwerpen voor de ontwikkeling van
vakspecifieke en persoonlijke competenties of het doorgroeien naar een hoger
kwalificatieniveau (bijvoorbeeld naar HBO-niveau via duale opleidingsvorm) (AT1,
blz. 28; AT2, blz. 30; DE2, blz. 38; NL1, blz 56; SI1, blz. 67; SI2, blz. 71; SI3, blz. 75;
UK1, blz. 79; UK3, blz. 84). Kleinere bedrijven moeten de aanwezige kennis en
vaardigheden via eigen werknemers verspreiden over de andere werknemers of ze
moeten investeren in externe personen of trainingsorganisaties die de training
overnemen. Een bedrijf uit Italië hanteert een tweetrapsproces voor de introductie
van nieuwe processen en technologieën (IT3, blz. 51):
1. verkenningsfase: bekendwording met het productieproces,
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2. trainingsfase: scholing en bijscholing in het werken met de machine door eigen
personeel of externe experts.
Ondanks het instellen van specifieke trainingsafdelingen in bedrijven (AT1, blz 28;
AT2, blz. 30; NL1, blz. 56) en de inzet van externe trainers blijft “learning on the job”
de meest verspreide vorm van leren in het bedrijf (AT1, blz. 28; AT2, blz. 31).
Bedrijven maken wel steeds meer gebruik van nieuwe vormen van leren zoals elearning (IT2, blz. 49).
Training van laag- en ongeschoolden
Het feit dat er binnen Europa een sterke teruggang is van eenvoudig werk betekent
dat laag- en ongeschoolden het grootste risico lopen om werkloos te worden. Een
oplossing voor de tekorten aan vakkrachten in bedrijven kan het voor laag- en
ongeschoolden organiseren van specifieke training voor eenvoudige taken zijn of het
voor deze doelgroep organiseren van training die uiteindelijk leidt tot een erkende
beroepskwalificatie. In een van de Duitse case studies werden lage en ongeschoolde
werknemers getraind op een hoog niveau, echter zonder dat zij daarvoor een
officieel certificaat of diploma kregen. Als dergelijke training voor een werknemer
mogelijk lijkt, dan worden de, voor deze doelgroep, ontwikkelde bijscholingsprofielen
aangepast en wordt de bijscholing met aan het werk gerelateerde projecten ingevuld.
Dergelijke bijscholingsprofielen heten bijvoorbeeld “kwaliteitsvakkracht” of
“productievakkracht”. (DE1, blz. 35; SI1, blz. 68; SI2, blz. 72; SI3, blz. 76). In
sommige Europese landen zoals Duitsland en Oostenrijk zijn er speciale
ondersteuningsprogramma’s om deze doelgroep bij bijscholing te ondersteunen.

3.3

Loyaliteit van de werknemer

MKB-bedrijven zien de loyaliteit van werknemers veelal niet als een specifiek
aandachtsgebied. Het personeelsverloop van deze bedrijven is vaak ook niet zo
groot. Desondanks proberen bedrijven door verschillende maatregelen werknemers
aan het bedrijf te binden. In het bijzonder in regio’s waar het tekort aan vakkrachten
groot is,wordt het voor MKB-bedrijven steeds belangrijker om hun vakkrachten te
behouden ondanks de concurrentie van grotere bedrijven.
De volgende aandachtsgebieden hebben invloed op de loyaliteit van werknemers:
•

Imago van het bedrijf en de bedrijfscultuur

•

Gezondheid en arbeidsomstandigheden

•

Ontwikkelingsmogelijkheden (carrière mogelijkheden)

•

Kennismanagement
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Imago van het bedrijf en de bedrijfscultuur
De good practice bedrijven van de case studies werken aan hun imago om
werknemers langdurige tijd voor het bedrijf te behouden. Op dit gebied hebben
kleinere bedrijven vaak nog een achterstand. Om een beeld te krijgen van de mate
van tevredenheid van werknemers binnen het bedrijf en om te weten te komen welke
onderwerpen zij in het bijzonder belangrijk vinden wordt een aantal methoden
gebruikt. Hierbij gaat het onder andere om functioneringsgesprekken. (AT1, blz. 27;
DE1, blz. 35; DE2, blz. 38; DE3, blz. 44; NL1, blz. 56; SI3, blz. 75). Om de
tevredenheid hierover te meten worden periodiek terugkerende enquêtes uitgezet
onder de medewerkers (meestal eenmaal per jaar). Een in het bijzonder belangrijk
deel van dit proces is het monitoren van de doelen die gesteld zijn en het consequent
bewerken van geïdentificeerde aandachtsgebieden. Met het verhelpen van
bestaande onevenredigheden en de uitbouw van positieve bevindingen kan een
grote mate van identificatie met het bedrijf worden gecreëerd.
Gezondheid en arbeidsomstandigheden
De gezondheid en een constant niveau van presteren van werknemers worden
cruciale factoren in de concurrentie tussen bedrijven. Het vooroordeel dat oudere
werknemers slechter presteren, minder leermogelijkheden hebben, minder goed met
stress kunnen omgaan en meer ziek zijn dan jongere werknemers, bestaat nog
steeds. Het afnemen van het presteren van oudere werknemers komt echter niet
noodzakelijkerwijs door de leeftijd. Langdurig dezelfde houding en dezelfde
handelingen in het werk zijn vaak als oorzaken aan te wijzen van de afnemende
prestatie van oudere werknemers alsook van het vaker ziek zijn van deze groep
werknemers. Lagere prestatieniveaus en vaker ziek zijn worden dus veelal
veroorzaakt door de arbeidsomstandigheden en niet zo zeer door de biologische
leeftijd. De nu reeds merkbare demografische verandering heeft ertoe geleid dat er
aan invoering van gezondheidsmanagementconcepten gewerkt wordt. (NL1, blz. 54).
Actie rond dit onderwerp is zeer noodzakelijk “omdat we er niet vanuit kunnen gaan
dat een vakkracht tot op oudere leeftijd (bijv. 67) hetzelfde werk op dezelfde werkplek
kan uitvoeren gezien de steeds groter wordende druk om te presteren” (DE1, blz.
35). Gehoopt wordt dat een gezondheidsmanagementsysteem de omstandigheden
zo kan veranderen dat vakkrachten hun werk langer kunnen blijven doen.

Ontwikkelingsmogelijkheden (carrièremogelijkheden)
Veel MKB-bedrijven hebben geen professioneel personeelsontwikkelingsplan.
Hoewel de noodzaak van een dergelijk systeem steeds groter wordt, blijken er vaak
geen of te weinig financiële middelen voor dit doel aanwezig te zijn. Tijdens de
interviews met good practice bedrijven zijn een aantal instrumenten geïdentificeerd
die een succesvolle personeelsontwikkeling ondersteunen:
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•

Houden van voortgangs- en beoordelingsgesprekken (AT1, blz. 27; DE1, blz.
35; DE3, blz. 44; NL1, blz. 56; SI3, blz. 75),

•

Registreren van competenties en bijscholing van werknemers (bijvoorbeeld
met een competentiematrix of met behulp van SAP) (AT2, blz. 30; DE1, blz.
35),

•

Implementatie van interne ontwikkelingsmogelijkheden (carrièreontwikkeling)
(IT1, blz. 46),

•

Introductie van nieuwe werknemers met een mentorsysteem (NL2, blz. 59;
SI2, blz. 72; SI3, blz. 75; UK2, blz. 81)

•

Veel en directe communicatie van lijnmanagers met hun vakkrachten om een
acuut tekort aan competenties te identificeren en zo de nodige maatregelen te
kunnen voorstellen (DE1, blz. 34; DE2, blz. 34; DE3, blz. 44; IT3, blz. 52; NL1,
blz. 54; UK1, blz. 79; UK3, blz. 84),

•

Het door experts van het bedrijf laten ontwikkelen van een bedrijfsspecifiek
aanbod van seminars (dat bij gebleken behoefte snel uit te voeren is en aan te
passen is aan de bedrijfsspecifieke technische behoefte) (AT1, blz. 28; AT2,
blz. 30; SI1, blz.67; SI3, blz. 76; UK2, blz. 82; UK3, blz. 85),

•

Naast de vakgerichte ontwikkeling ook aandacht hebben voor methodische en
sociale competentieontwikkeling van vakkrachten (AT1, blz. 27, DE2, blz. 38;
IT1, blz. 46; UK3, blz. 84).

Steeds meer bedrijven proberen een reeks van maatregelen te introduceren zoals
het gebruik van een competentiematrix (AT2, blz. 30; DE1, blz. 35), waarin
competenties en kennis wordt geregistreerd en systematisch geëvalueerd. Hierbij
gaat het er vooral om de bestaande competenties verder te ontwikkelen en een
jaarlijkse vergelijking te maken van de functie- en bedrijfseisen en de status van de
competenties van de werknemer en naar aanleiding hiervan relevante maatregelen
te introduceren. De manier waarop behoeftemetingen worden gedaan is deels al
gestructureerd, namelijk met vragenlijst of interview, maar vind soms ook plaats op
verzoek van de werknemer. Sommige bedrijven ontwikkelen hiervoor hun eigen
personeelsevaluatieformulier (DE3, blz. 43; UK3, blz. 85), dat het mogelijk maakt om
een vakspecifieke en persoonlijke ontwikkeling vergeleken met het vorige jaar dan
wel vergeleken met de hele periode dat de werknemer bij het bedrijf werkt zichtbaar
te maken en te analyseren.
Steeds belangrijker bij de ontwikkeling van personeel wordt het erkennen van
competenties die elders of informeel zijn opgedaan (EVC). Van hieruit worden
mogelijkheden voor verdere training bekeken. In Nederland zijn al procedures voor
erkenning van eerder of elders verworven competenties aanwezig, zoals blijkt uit het
good practice voorbeeld (NL2, blz. 60).

21

Kennismanagement
In een aantal bedrijven werd op alle niveaus de noodzaak tot het overdragen van
kennis benadrukt. Het overdragen van kennis en ervaring van ervaren vakkrachten
op leerlingen, zou in het bijzonder moeten plaatsvinden tijdens de opleiding (UK2,
blz. 82; UK3, blz. 85).
Uit eerste ervaringen met het “migreren” dan wel verdwijnen van expertise als oudere
werknemers het bedrijf verlaten, is duidelijk geworden dat het belangrijk is dergelijke
kennis in het bedrijf te houden door het te documenteren (DE2, blz. 37). Tegelijkertijd
zijn er bij de good practice bedrijven nog geen voorbeelden gevonden van een
geschikt en werkend kennismanagementsysteem. Aan eerste ideeën wordt in
sommige gevallen gewerkt. Als belangrijkste wordt gezien om de specifieke kennis
oftewel de kneepjes van het vak als het gaat om het werken met installaties en
productieprocessen te specificeren en bijvoorbeeld via een probleemgeoriënteerd
systeem aan jongere vakkrachten beschikbaar te stellen. Hierbij speelt communicatie
en samenwerking tussen oudere en jongere werknemers een belangrijke rol. De
overdracht vindt vaak plaats direct op de werkvloer (AT2, blz. 31).
Zeker bij de productie van hightech producten kunnen fouten in het productieproces
tot aanzienlijke verliezen leiden, daarom proberen steeds meer bedrijven ervaringen
bij de productie van nieuwe producten en de werking met nieuwe processen meteen
binnen het bedrijf te verspreiden en op te nemen in een kennismanagementsysteem
van het bedrijf (UK3, blz. 85).

3.4

Samenwerking tussen bedrijven

Maatregelen ter vermindering van het tekort aan vakkrachten via samenwerking van
bedrijven zijn vooral te vinden bij bedrijven die zelf moeilijk leerlingen kunnen
opleiden en in structuurzwakke gebieden waar bedrijven zwak zijn ten opzichte van
andere, veelal grotere, bedrijven. Hier zijn netwerken of samenwerkingsverbanden
opgericht om dit nadeel door samenwerking op te heffen. Twee voorbeelden hiervan
worden hieronder toegelicht.
Regionale branchenetwerken
In structuurzwakke regio’s hebben vooral kleinere bedrijven problemen om geschikte
vakkrachten te vinden. In een van de structuurzwakke regio’s die in Duitsland
onderzocht is, fungeert een regionale branchenetwerk als innovatienetwerk ter
versterking van de economie van de regio en ter verbetering van het imago. Het
netwerk is een samenwerking van bedrijven in de machinebouw. Het doel is een
regelmatige uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis ter versterking van de
economische en technologische situatie van de machinebouwondernemers in de
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regio. Voor actuele onderwerpen worden creatieve oplossingen en praktische
ervaringen uitgewisseld. Er vinden onder andere regelmatig bijeenkomsten plaats.
Op een van deze bijeenkomsten hebben acht regionale bedrijven elk hun
succesvolle concepten voor het werven en behouden van medewerkers, als activiteit
tegen een tekort aan vakkrachten, gepresenteerd. Onderwerpen die aan de orde
kwamen waren onder andere de gevolgen van de demografische ontwikkeling op de
arbeidsmarkt, methoden voor het vaststellen en verbeteren van de attractiviteit van
de werkgever, de werksfeer in het bedrijf, de integratie van nieuwe werknemers in
het bedrijf, het bijscholingsaanbod, programma’s om nieuw talent te ontwikkeling en
het toegankelijker maken van het bedrijf voor families van werknemers (DE2, blz.
37).
Scholingsnetwerken / scholingsfondsen
In het bijzonder voor MKB-bedrijven in Oostenrijk en Duitsland voorzien
opleidingsnetwerken in belangrijke mogelijkheden voor het opleiden en voor het
veilig stellen van nieuwe instroom in de productiesector. Het beroepsonderwijs wordt
met gemeenschappelijk gebruik van opleidingsmogelijkheden georganiseerd en
uitgevoerd. Hierdoor hebben bedrijven, die zelfstandig niet een hele opleiding uit
kunnen voeren, toch de mogelijkheid om leerlingen aan te nemen en op te leiden.
Ondersteuning bij de organisatie van opleidingen moet bedrijven motiveren om hun
vakkrachten zelf of in het netwerk op te leiden.
Opleiden in een dergelijk netwerk biedt de volgende voordelen:
•

Uitbesteding van een deel van de opleiding naar andere bedrijven en
opleidingsinstituten

•

Bedrijfsoverstijgende opleidingsactiviteiten

•

Uitwisseling van leerlingen

•

Uitwisseling van kennis en ervaring, materialen en praktijkopleiders

•

Samenwerking in projecten

Deelname aan opleidingsnetwerken maakt het vooral voor kleine tot zeer kleine
bedrijven toch mogelijk om aan opleiden te doen. Bedrijven worden financieel en
organisatorisch maar ook in de vorm van advies ondersteund. Daarmee kunnen
oplossingen gevonden worden voor delen van de opleiding die het bedrijf zelf niet
verzorgen kan. Voor de leerling betekent dit veelal een verbreding van de horizon.
Het opleiden via opleidingsnetwerken wordt zowel in Oostenrijk als in Duitsland van
overheidswege ondersteund.
In Voralberg in Oostenrijk werden met een opleidingspremiefonds in de
elektrotechnische en metaalindustrie vele bedrijven over de streep getrokken om
leerlingen op te leiden. Door het stellen van precies omschreven kwaliteitseisen kon
bewezen worden dat meer leerlingen aangesteld waren en dat er kwalitatief
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hoogwaardige leerplaatsen bij waren gekomen. Het fonds wordt gevuld met een
bepaald percentage van het bruto (momenteel 2,4%). Deelname aan het fonds is
facultatief. Elk bedrijf dat leerlingen aanneemt ontvangt een eenmalig bedrag van €
4.360 per leerling uit het fonds. Verder wordt uit het fonds festiviteiten georganiseerd
voor leerlingen die succesvol de opleiding afsluiten en wordt het opleiden van
praktijkopleider financieel ondersteund.
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Good practice bedrijven Oostenrijk

Bedrijf 1
Basisgegevens van het bedrijf
Met 300 werknemers is dit productiebedrijf de grootste vestiging van een groep
metaalbewerkingsbedrijven die bestaat uit tien productiebedrijven met vestigingen in
Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland. De groep is georganiseerd als een naamloze
vennootschap. De bedrijfsfilosofie “Weten wat de klant nodig heeft”, is de
belangrijkste boodschap van elke vestiging.
Het totaal aantal werknemers van de groep is de laatste vijf jaren gestegen van 750
tot 900, en het aantal werknemers van de bezochte vestiging is de laatste drie jaar
met ongeveer 100 gestegen.
Om het tekort aan vakkrachten te verminderen zet het bedrijf in op een
bedrijfsinterne en degelijke beroepsopleiding. Deze werkwijze bewijst zich al sinds
jaar en dag. Vandaag de dag hebben de meeste, bij het bedrijf werkende,
vakkrachten en veel leidinggevenden de bedrijfsinterne beroepsopleiding doorlopen.
In de bezochte vestiging zitten ongeveer 80 werknemers op kantoor en de andere
220 werken in de productie. Van deze laatste groep zijn er 31 leerling. De vestiging
houdt zich bezig met oppervlaktebehandeling. Op de bezochte vestiging wordt
dagelijks 700 ton aan metaal verwerkt tot producten naar de wens van de klant. Het
productportfolio loopt van kleine delen in mobiele telefoons tot koelkasten en
common-rail dieselmotoren.
De verschillende vestigingen verschillen naar toegepaste techniek, zoals
bijvoorbeeld galvaniseren, thermisch verzinkenen en organisch coaten. In de
bezochte vestiging vindt galvaniseren plaats.
De producties die in de bezochte vestiging plaatsvinden zijn:
-

Beslag (meubels, ramen, deuren, bouwbeslag en montage-elementen)

-

Automobieltechniek
(onderdelen
voor
veiligheidsgordels,
inzittendencompartiment, motorcompartiment, chassis, plaatwerk)

-

Telecommunicatie (componenten en delen van de behuizing van mobiele
telefoons), elektrotechniek (wandcontactdozen en stekers)

-

Constructies (profielen voor façades en interieurinrichting)
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Situatie en problemen met betrekking tot het tekort aan vakkrachten
(Wat zijn de probleemgebieden van het bedrijf; waar en hoe openbaart zich het
tekort aan vakkrachten?)
Door de krapper wordende arbeidsmarkt is het vooral moeilijk om installatietechnici
en installatie-elektrotechnici te vinden, maar ook vakkrachten uit de chemie zijn
moeilijk te vinden. Om het hoofd te bieden aan deze ontwikkeling worden er in de
bezochte vestiging leerlingen opgeleid voor oppervlaktebehandelingtechnici,
installatietechnici, chemielaboranten en commercieel-administratief medewerker.

Werkwijzen voor maatregelen / initiatieven om het tekort aan
vakkrachten te verminderen dan wel te voorkomen
personeelsontwikkeling
In het bedrijf wordt jaarlijks met elke medewerker een beoordelingsgesprek
gehouden waarin over ontwikkelingsmogelijkheden en bereikte doelen van het
afgelopen jaar wordt gesproken.
Slechts met excellente werknemers kan het bedrijf de huidige marktpositie
behouden. Het bedrijf biedt de werknemers een zekere arbeidsplaats, een
bedrijfseigen bijscholingsinstituut, marktconforme lonen evenals een informatieuitwisseling over productietechnieken, andere technologie en oplossingen voor
problemen met andere vestigingen. De veiligheid op de arbeidsplek heeft de hoogste
prioriteit.
Stimulering van soft skills en projectwerk tijdens de opleiding
In de opleiding en bijscholing wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de
ontwikkeling van soft skills. Dit begint al bij de beroepsopleiding. Een voorbeeld
hiervan is de jaarlijkse projectwerk: In praktijkgeoriënteerde projecten leren de
leerlingen aan de hand van een, uit de praktijk voortkomend, probleem te
communiceren, zich zelfstandig van informatie te voorzien, ontstane problemen
creatief op te lossen en hun werk te administreren en presenteren.
Samenwerking met scholen
Het bedrijf werft zijn leerlingen hoofdzakelijk van de Hauptschule (algemeen
voortgezet onderwijs) en van het beroepsvoorbereidend onderwijs. Om direct werven
mogelijk te maken worden schoolklassen uitgenodigd voor een excursie in het
bedrijf. Als aanvulling vertelt de verantwoordelijke voor het opleiden binnen de school
over de inhoud van de opleiding van het bezochte bedrijf. Er bestaat ook
mogelijkheid tot het lopen van een snuffelstage.
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Stimulering van zwakkere leerlingen
De intredetoetsen van het bedrijf zijn er niet voor om leerlingen uit te sluiten, maar
om zwakke punten van leerlingen te ontdekken zodat hier in een zo vroeg mogelijk
stadium extra aandacht aan besteed kan worden. Door deze werkwijze is het
mogelijk om elk jaar een leerling aan te nemen die onder normale omstandigheden
niet voor een leerplek in het bedrijf in aanmerking zou komen.
Bijscholing en bijscholingsinstituut
Voor bijscholing is een bedrijfseigen instituut opgericht. Het betreft hier een
vestigingsoverstijgende aanpak voor de bijscholing van werknemers. Het instituut
biedt verschillende mogelijkheden om vaktechnische en persoonlijke competenties
verder te ontwikkelen. Doel van het instituut is de verdere ontwikkeling van
werknemers en het netwerken van de verschillende vestigingen.
De afspraken voor scholing en bijscholing van individuele werknemers worden in het
jaarlijkse beoordelingsgesprek gepland en goedgekeurd door de directe
leidinggevende. De medewerker wordt door het bedrijf ondersteund bij het
deelnemen aan externe scholingstrajecten.
Leren op de werkplek
Buiten georganiseerde vormen van bijscholing vindt het grootste deel van het leren
direct op de werkplek plaats. Speciaal voor de leerlingen die hieraan deelnemen is er
een aparte ruimte met eigen bibliotheek.
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Bedrijf 2
Basisgegevens van het bedrijf
Dit bedrijf uit Niederösterreich is werkzaam in de maai- en snijtechniek en is
gespecialiseerd in maaimessystemen en hakselmessen. Het is opgericht in 1888 en
wordt als een specialist gezien in de sector. Het heeft tegenwoordig 185 werknemers
in Oostenrijk en drie vestigingen in Noord Amerika en Hongarije. De hierna volgende
beschrijving geldt voor de vestiging in Oostenrijk.
Het als besloten vennootschap opgezette bedrijf ligt in het landelijke Niederösterreich
en is een van de grootste werkgevers in de regio. Het bedrijf werkt in de
metaaltoeleveringsindustrie en is specialist in snij- en slijtdelen en levert aan de
internationale landbouwindustrie.
De laatste jaren was het aantal werknemers constant op 185. Drie kwart hiervan
werkt in de productie en een kwart op de administratie. De technische leerlingen
werken mee in de productie. Een derde van de werknemers is ongeschoold, de rest
is vakkracht. De werknemers op “Meister”-niveau zijn werkzaam op de administratie.
Het bedrijf produceert snijdelen voor landbouwmachines en zeer lang scherp
blijvende snijonderdelen. Productieaantallen zijn klein en de productie is
gespecialiseerd op landbouwmachines. De producten met de grootste omzet zijn
hakselmessen. Er wordt gewerkt in een twee- en drieploegendienst van elk 8 uur.
Naast de producten voor de machine-industrie worden ook de benodigdheden voor
de eigen installatie zelf gemaakt. De productie vindt halfautomatisch plaats met
robots. Een deel van het werk is groepswerk, een deel is lopende-band werk en er
zijn ook functioneel opgezette werkplaatsen waar werk met dezelfde techniek bijeen
gebracht is. 93% van de productie wordt geëxporteerd, vooral naar Duitsland, maar
ook naar de Verenigde Staten, Canada, de overige EU-landen en een aantal andere
landen. Het bedrijf levert aan bekende bedrijven uit de branche. De klant-leverancier
relaties zijn de laatste jaren niet wezenlijk veranderd.

Situatie en problemen met betrekking tot het tekort aan vakkrachten
(Wat zijn de probleemgebieden van het bedrijf; waar en hoe openbaart zich het
tekort aan vakkrachten?)
Vakkrachten hebben bijna allemaal een opleiding in het eigen bedrijf gevolgd. De
“Meister” in het bedrijf zijn allemaal als leerling in het bedrijf begonnen en hebben
zich door bijscholing verder ontwikkeld. Als er vakkrachten geworven moeten worden
wordt er uit aanwezige sollicitaties gekozen en wordt het Oostenrijkse arbeidsbureau
(AMS genaamd) gebruikt. Mondelinge bekendheid is het middel dat het beste werkt.
Het bedrijf hoeft niet zo zeer zelf te werven omdat er uit eigen beweging genoeg
personen uit de regio solliciteren naar een baan bij de grootste werkgever van de
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gemeente. Als het bedrijf zelf vakkrachten zoeken moet, blijkt dat er op de
arbeidsmarkt te weinig gekwalificeerde en werklustige vakkrachten zijn. Het bedrijf
weet ook van andere bedrijven in de regio, die niet zelf opleiden, dat het vinden van
gekwalificeerde vakkrachten een groot probleem is. Ondanks dat het bedrijf geen
tekort aan vakkrachten heeft zou het best een zaagsteller en een CNC
machineoperator kunnen gebruiken. Vakkrachten van een algemeen niveau zijn wel
beschikbaar, problematischer wordt het als er programmeertechnici of
automatiseringstechnici nodig zijn.

Werkwijzen voor maatregelen / initiatieven om het tekort aan
vakkrachten te verminderen dan wel te voorkomen
Het opleiden van leerlingen
Het bedrijf leidt op voor metaalbewerkende beroepen met toekomst zoals
machinebouwer,
het
dubbelkwalificerende
machinebouwer
en
bedrijfselektrotechnicus, gereedschapmaker, materiaalonderzoeker en elektronicus.
Het bedrijf heeft zijn vakkrachten altijd al zelf opgeleid. Het aantal leerlingen steeg
met het aantal werknemers mee, vandaag de dag zijn er 21 leerlingen. Leerlingen
leren het vak van onder af aan en leren met alle gebruikte materialen te werken. Dit
zorgt voor een solide basis voor de toekomstige vakkrachten en “Meister” van het
bedrijf.
Samenwerking met scholen
Voor het opleiden van leerlingen neemt het bedrijf contact op met scholen en nodigt
het schoolklassen uit om een excursie in het bedrijf te komen maken. Voor leerlingen
die een leerplek zoeken is er de mogelijkheid om een snuffelstage van een week te
doen in het bedrijf en is er de mogelijkheid om in de vakantie stage te lopen.
Georganiseerde bijscholing (competentiematrix)
Het bedrijf initieert de bijscholing. De bijscholing wordt intern en extern uitgevoerd
volgens een jaarlijks opleidingsplan. Het is de taak van de “Meister” om aan de hand
van een competentiematrix te bepalen welke competenties er in de afdeling
beschikbaar zijn, welke er nodig zijn en hoe er opgeleid moet worden. Alleen het
laatste jaar al zijn er 85 personen bijgeschoold via het bedrijf. De bijscholingen
worden door de deelnemers als zeer positief ervaren. Voorbeelden van
scholingsthema’s zijn het programmeren van robotten, CNC-techniek,
kwaliteitsmanagement, leidinggeven en computerprogramma’s in het algemeen. De
vakkrachten die zelf opgeleid worden, zijn goed voorbereid op de werkopdrachten in
het bedrijf. Als een werknemer de ambitie heeft om het “Meister”-examen te maken,
dan wordt dit door het bedrijf ondersteund.
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Leren op de werkplek en het doorgeven van expertise (leren van oudere
werknemers)
Leren vindt ook plaats direct op de werkplek, via collega’s of via trainingen. Expertise
van oudere werknemers wordt in het kader van het leren op de werkplek
doorgegeven aan jongere werknemers.
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Good practice bedrijven Duitsland
Bedrijf 1
Basisgegevens van het bedrijf
Dit bedrijf produceert componenten voor elektronische toepassingen (hoofdzakelijk
witgoed). De bezochte locatie is het hoofdkantoor dat gevestigd is in BadenWürttemberg en waar momenteel 1100 werknemers werken. Wereldwijd heeft het
bedrijf 20 locaties met in totaal 7300 werknemers. Een aantal verschillende
productiegebieden zijn op de hoofdvestiging aanwezig (bijvoorbeeld productie van
elektronische apparaten, assembleren van thermostaten etc.).
Het is een familiebedrijf dat gemanaged wordt door de eigenaar en is een belangrijke
speler op de witgoedmarkt sinds 1925. De productie van kookplaten was lange tijd
de hoofdactiviteit van het bedrijf. Vandaag de dag is het bedrijf vooral een
toeleverancier
van
elektronische
componenten
aan
fabrikanten
van
huishoudapparaten. Het bedrijf is deels wereld marktleider (met een marktaandeel
van 60 tot 80%) in dit marktsegment. Buiten de nog steeds belangrijke productie van
kookplaten heeft het bedrijf zich de laatste tien jaar ontwikkeld tot een hightech
bedrijf. De bedrijfsactiviteiten lopen van het gieten van ijzer tot de productie van
clean rooms. Wereldwijd heeft het bedrijf een omzet van 588 miljoen Euro in 2006.
Het hoofdkantoor is goed voor 330 miljoen Euro.

Situatie en problemen met betrekking tot het tekort aan vakkrachten
(Wat zijn de probleemgebieden van het bedrijf; waar en hoe openbaart zich het
tekort aan vakkrachten?)
Het bedrijf heeft vakkrachten als industrieel mechanicus, gereedschapmaker,
mechatronicus en elektronica technicus in dienst voor de verschillende
productielijnen. Er is tot nu toe geen acuut tekort aan vakkrachten. Dit is opmerkelijk
omdat een groot deel van de productielijnen momenteel uitgebreid wordt en er
daardoor behoefte is aan meer vakpersoneel. Het nog niet aanwezig zijn van een
tekort aan vakkrachten kan op verschillende manieren worden verklaard. Aan de ene
kant konden vakkrachten met voldoende opleiding worden overgenomen van dichtbij
gevestigde bedrijven die failliet gingen. Aan de andere kant heeft het bedrijf een
veelomvattend en naar duurzaamheid strevend personeelsmarketing concept
ontwikkeld en geïmplementeerd, dat in een zo vroeg mogelijk stadium een binding
van toekomstige leerlingen met het bedrijf stimuleert en een positief imago
bewerkstelligt. Voor de toekomst wordt met meer moeilijkheden voor het (intern en
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extern) vinden van de benodigde vakkrachten (industrieel
gereedschapmakers, mechatronici en elektronici) gerekend.

mechanicus,

Het probleem van het extern werven van geschikte vakkrachten begint zich te
openbaren in het nieuw ingerichte stanscentrum, waarvoor het moeilijk is om
vakkrachten te vinden. Vanuit het oogpunt van de productieleiding van dit centrum
wordt het “uiterst moeilijk om nieuwe gekwalificeerde vakkrachten te vinden die
binnen de structuur van het bedrijf passen”. Een concrete behoefte bestaat er vooral
voor gereedschapmakers die snij-buig techniek beheersen en liefst ook nog ervaring
hebben met Bihler apparaten. Werving naar personen met een dergelijk specifiek
profiel is via advertenties in locale kranten niet gelukt.
Als een probleem van het technisch beroepsonderwijs wordt gezien, dat een deel
van de leerlingen die de beroepsopleiding met succes afrondt (minstens 3 a 4 van de
ruim 30 die er aangenomen zijn), door wil leren in een vervolgopleiding (vergelijk
Nederlandse specialistenopleiding op niveau 4, een “Meister”-opleiding of een
opleiding in het hoger onderwijs). Dit leidt tot een tekort aan toestroom van “solide
vakkrachten”, die bereid zijn om voor een langere periode in de productie te werken.
Als reden hiervoor wordt de steeds hogere eisen van de opleidingen gezien. Degene
die er in slagen om de opleiding met succes af te ronden hebben capaciteiten die het
logisch maken om een vervolgopleiding te gaan volgen. Leerlingen met minder
capaciteiten lukt het vaak niet om de beroepsopleiding met succes af te ronden.
Deze ontwikkeling wordt met argusogen gevolgd aangezien dit zal leiden tot een
krapte van vakkrachten in de productie, omdat veel van de gekwalificeerde
vakkrachten na slechts 1 of 2 jaar het bedrijf weer verlaten om een vervolgopleiding
te gaan volgen.
Er wordt in het bedrijf veel waarde gehecht aan het registreren van de in het bedrijf
aanwezige kennis, mede in het kader van het toenemende tekort aan vakkrachten.
Problematisch hierbij is het vooral om achter de kennis van medewerkers te komen
die al jaren bij het bedrijf werken en om deze te registreren. Vaak zijn deze
medewerkers niet in staat zijn om hun omvangrijke kennis, die zij door ervaring
hebben opgedaan, toe te lichten. Dit probleem is bijvoorbeeld duidelijk aanwezig bij
vakkrachten in de stanstechniek die een specifieke kennis en ervaring hebben in het
werken met zeer oude installaties en machines (bijvoorbeeld hoe de
productieaantallen verhoogd kunnen worden). Het wegvallen van dergelijke
waardevolle kennis wordt vaak pas zichtbaar nadat een werknemer het bedrijf heeft
verlaten.
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Werkwijzen voor maatregelen / initiatieven om het tekort aan
vakkrachten te verminderen dan wel te voorkomen
Vroegtijdige binding van toekomstige vakkrachten / interesse voor techniek
opwekken
Om een zo vroeg mogelijke binding van toekomstige vakkrachten te verkrijgen, werkt
het bedrijf intensief samen met talrijke scholengemeenschappen in de plaats
(gymnasium, technisch gymnasium, school voor algemeen vormend voorgezet
onderwijs). De implementatie en uitvoering van deze samenwerking is veelzijdig. De
belangrijkste activiteiten van samenwerking zijn:


Uitreiken van een prijs voor leerlingen van het technisch gymnasium voor
ontwikkelde technische innovaties (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een
elektronische deuropener voor een afwasmachine).



Het aanbieden van cursussen over verschillende
onderwerpen (bijvoorbeeld elektro-pneumatiek).



Het organiseren van sollicitatietraining op de scholen in de omgeving.



Samenwerking in het kader van GFS (Gleichwertige Feststellung von
Schülerleistungen an Stelle einer Klassenarbeit = Eenduidig assessment van
prestaties van leerlingen door een proefwerk) op het locale technische
gymnasium.



Stages voor leerlingen in de bedrijfswerkplaats.



Projectweken voor leerlingen (bijvoorbeeld het maken van een elektronische
mier).



Samenwerking in het kader van bijscholing van leraren ter verbetering van de
technische kennis alsook het systematisch en regelmatig informeren van
leraren over samenwerkingsmogelijkheden met het bedrijf in het kader van de
opleiding.

elektrotechnische

Ontwikkeling van werknemers
Het bedrijf doet er alles aan om de werknemers aan het bedrijf te binden en ze bij te
scholen overeenkomstig de veranderende eisen. De voorzitter van de
ondernemingsraad denkt dat deze cultuur ingegeven wordt door de juridische vorm
van de onderneming; een besloten vennootschap die door de eigenaar geleid wordt.
Het bedrijf werkt met een omvangrijk bijscholingsprogramma met ongeveer 150
verschillende trainingen voor werknemers op alle niveaus binnen de onderneming.
Onder de trainingen zijn bijvoorbeeld vakoverstijgende cursussen zoals leiderschap,
maar ook technische cursussen, bijvoorbeeld wanneer er veranderingen
plaatsvinden in het stanscentrum. Voor specifieke machinekennis worden op niveau
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van vakkracht ook cursussen van fabrikanten uitgevoerd. In het kader van jaarlijkse
functioneringsgesprekken en met behulp van een competentiematrix worden de
competenties van de vakkrachten systematisch geanalyseerd en naar aanleiding van
het tekort van het individu en de eisen van de werkzaamheden wordt er bijgeschoold.
Naast de verplichte jaarlijkse vergelijking van de eisen van de werkzaamheden en de
competenties van de vakkrachten is het ook tussentijds mogelijk, zichtbaar wordende
tekorten met specifieke bijscholing te verhelpen. Hierbij wordt de behoefte voor
bijscholing aan de scholingsafdeling gemeld, die vervolgens de best passende
maatregel treft. De administratie van deze professionele organisatie van bijscholing
vindt plaats in SAP.

Investering in beroepsonderwijs
Met het nieuwe schooljaar zijn 34 leerlingen aangenomen, dat zijn er 10 meer dan
vorig jaar. De verhoging gold voor de opleidingen tot industriële mechanicus,
gereedschapmaker en elektronicus. Ook voor het komende jaar denkt het bedrijf het
aantal leerlingen zo hoog als afgelopen jaar te houden. Deze ontwikkeling is
noodzakelijk door de uitbreiding van de bedrijfsvestiging: Vanuit de technische
bedrijfsleiding (als ook vanuit de afdeling stanstechniek) wordt een toenemende
vraag naar vakkrachten gemeld. Op grond van een prognose van de toename van de
vraag naar vakkrachten wordt het aantal leerlingen verhoogd. Het percentage
leerlingen dat na de opleiding bij het bedrijf blijft is minstens 99%.

Scholing van laag- en ongeschoolden
Buiten de interne werving van eigen leerlingen voor de productieafdelingen is het
bedrijf ook begonnen met het proberen om laag- en ongeschoolden op een
vakkrachten niveau te brengen middels scholing; alhoewel er door de deelnemers
geen officieel diploma verkregen wordt. Dit wordt gedaan als een medewerker
duidelijk laat blijken over ontwikkelcapaciteiten te beschikken. Voor deze scholing
zijn er bijscholingsprofielen in het bedrijf ontwikkeld (de zogenaamde
kwaliteitsvakkracht en de productievakkracht). De scholing wordt met
werkgerelateerde projecten uitgevoerd.

Gezondheidszorg
De al duidelijk merkbare demografische verandering heeft er in het bedrijf toe geleid
dat er momenteel gewerkt wordt aan de ontwikkeling en invoering van een
gezondheidsmanagement concept. Een grote noodzaak tot actie geldt er rond dit
onderwerp “omdat we er niet vanuit kunnen gaan dat een vakkracht tot op oudere
leeftijd (bijv. 67) hetzelfde werk op dezelfde werkplek kan uitvoeren gezien de steeds
groter wordende druk om te presteren”. De hoop is erop gevestigd dat een
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gezondheidsmanagement systeem de omstandigheden zo kan veranderen dat
vakkrachten voor langere tijd hun werk kunnen blijven doen. Het systeem bevindt
zich momenteel nog in de ontwikkelingsfase.

Imagoverbetering van het bedrijf en van technische beroepen in het algemeen
Als strategie voor het omgaan met wervingsproblemen wordt in het kader van de
samenwerking met talrijke scholengemeenschappen geprobeerd het imago van het
“werken met de handen”, dat veelal gezien wordt als smerig werk, te verbeteren. De
aantrekkingskracht van het werken in het stanscentrum wordt verminderd doordat er
in ploegendienst gewerkt wordt en doordat het noodzakelijk is als vakkracht (dan wel
als afsteller) om in de productie zelf de handjes uit de mouwen te steken.
Het werken aan het imago wordt vooral gedaan in de vorm van contact met ouders,
in de vorm van deelname aan opleidingsbeurzen en door het organiseren van
activiteiten op de scholen in de plaats. Deze inspanningen moeten er uiteindelijk toe
leiden dat er meer leerlingen voor een opleiding in de techniek kiezen.
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Bedrijf 2
Basisgegevens van het bedrijf
Het bezochte bedrijf werkt in de ontwikkeling en productie van armaturen voor
systeemoplossingen en speciale toepassingen in de industrie. In het bedrijf werken
52 personen. Het bedrijf is gevestigd in de regio Ostwestfalen-Lippe. Het bedrijf biedt
totaaloplossingen aan; van het ontwikkelen tot de vervaardiging en tenslotte de
service.
Het bedrijf is lid van het OWL-machinebouwnetwerk. OWL is een regionaal
branchenetwerk en een innovatienetwerk ter versterking van de economische positie
van de regio. Het houdt zich in het bijzonder bezig met de bevordering van het imago
van de regio. Het netwerk is een samenwerking van bedrijven in de machinebouw.
Het doel is een samenwerking met regelmatige uitwisseling van informatie,
ervaringen en kennis, ter versterking van economische en technologische positie van
de regionale middenstand in de machinebouw. Creatieve oplossingen en praktische
ervaringen van actuele onderwerpen worden uitgewisseld.

Situatie en problemen met betrekking tot het tekort aan vakkrachten
(Wat zijn de probleemgebieden van het bedrijf; waar en hoe openbaart zich het
tekort aan vakkrachten?)
Om een verdere groei van het bedrijf te verzekeren wordt er continue gezocht naar
zowel technische als commerciële werknemers. Het tekort aan vakkrachten is in het
bedrijf reeds duidelijk te merken. Het bedrijf beschikt zowel over een
constructieafdeling als over een afdeling met draai- en freesmachines en
lasapparatuur. In het bijzonder voor deze technische afdelingen heeft het bedrijf al
aanzienlijke problemen om geschikte werknemers te vinden. Zeker doordat het
bedrijf de productiecapaciteit, door toenemende vraag, heeft moeten verhogen, is er
een behoorlijk probleem met vakkrachten. Dit spectaculaire tekort uit zich in het
bijzonder op de constructieafdeling, waar ingenieurs en technici gezocht worden, en
op het gebied van het verspanen, waar vakkrachten nodig zijn. Dit probleem
beïnvloedt duidelijk de groei van het bedrijf. Op sommige gebieden is er al een krimp
van de productie nodig geweest doordat niet alle machines bediend konden worden.
Een andere consequentie hiervan is dat niet in een tweeploegen dienst gewerkt kan
gaan worden.
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Er kunnen drie factoren aangewezen worden voor de problemen met het vinden van
nieuwe vakkrachten en het behouden van de binding van belangrijke werknemers
met het bedrijf:
•

De salarissen stijgen continue door. Vergeleken met grote internationale
bedrijven, hebben MKB-bedrijven slechts beperkte financiële mogelijkheden
en hierdoor verliezen zij werknemers aan bedrijven die hogere salarissen
bieden. Daarbij komt ook nog eens dat er over de hele branche een trend van
headhunten zichtbaar wordt. Dit onderstreept nog eens de ernst van de
situatie en maakt het voor het bedrijf als ook voor andere kleinere bedrijven
nog moeilijker om vakkrachten te vinden. “Vakkrachten in de verspaning doen
hier hun voordeel mee. Ze stellen hoge eisen en worden door headhunters
weggekaapt”, aldus de bedrijfsleider.

•

De attractiviteit van een vacature wordt ook beïnvloed het bedrijfsimago. Een
klein MKB-bedrijf beschikt niet over de reputatie van een wereldconcern zoals
bijvoorbeeld Dr. Oekter of BMW, die alleen al door hun naamsbekendheid een
aanzienlijk groter aantal vakkrachten voor zich kunnen aantrekken.

•

Ook het feit dat het bedrijf in de regio Ostwestfalen-Lippe ligt is een nadeel
voor het bedrijf. Deze regio wordt gezien als landelijk en weinig aantrekkelijk,
waardoor het moeilijk is om vakkrachten afkomstig uit een andere regio te
werven. Het OWL-netwerk heeft de versterking van de economische positie
van de regio als doel en houdt zich bezig met de verbetering van het imago
van de regio. Het bedrijf ondersteunt het netwerk door actief mee te werken.

Werkwijzen voor maatregelen / initiatieven om het tekort aan
vakkrachten te verminderen dan wel te voorkomen
Stimulering van jongeren / verbering van het bedrijfsimago en van technische
beroepen
De uitbouw van bijscholingsmogelijkheden is voor het bedrijf een belangrijk
onderdeel in de bestrijding van het tekort aan vakkrachten. Primair is het echter
noodzakelijk dat er bij jongeren een basisinteresse voor techniek wordt opgewekt.
Een speciale aanpak die bestaat uit een continue begeleiding van jongeren vanaf
kind tot aan het werkende leven, moet helpen deze situatie te ondersteunen. De
sleutel tot succes wordt gezien in het kinderen en jongeren zelf laten beleven van het
fascinerende aan techniek. Tijdens de verschillende ontwikkelingsfasen van het
leven moeten zij herhaald met techniek en technische beroepsopleidingen in
aanraking komen en zo hun eigen ervaringen opdoen. Met deze aanpak is het bedrijf
in verschillende projecten in de regio actief, doordat het bedrijf actief bij het ontwerp
en de implementatie van haalbare concepten betrokken is.
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Deze projecten zijn:
Samenwerking kleuterschool Villa Kunterbunt “Zorg dat je ze vroeg binnenhaalt ...”
Het bedrijf werkt samen met de locale kleuterschool Villa Kunterbunt omdat het
bedrijf er van overtuigd is dat succesvol en langdurig jeugdwerk al op de
kleuterschool moet beginnen, om zo het instinctieve interesse van kinderen te
stimuleren. Jaarlijks brengen groepen kinderen, die bijna naar de lagere school gaan
(de leeftijd is dan ongeveer 6 jaar), een bezoek van een ochtend aan het bedrijf en
komen op speelse wijze, bijvoorbeeld door experimenten, in aanraking met metaal
en de bewerkingsmethoden van metaal. Voorafgaand wordt het bezoek voorbereid
op de kleuterschool voorbereid. Achteraf worden de kinderen op school uitgedaagd
om de ervaringen van het bezoek aan het bedrijf te schilderen, waardoor de
opgedane indrukken beter blijven hangen.
Het OWL “Talentarium”
Het bedrijf ondersteunt het concept van het geplande Talentarium OWL en
ondersteunt het ook met materiaal. In de toekomst zullen experimenteermodulen
ontwikkeld worden en kosteloos beschikbaar worden gesteld. Het Talentarium wordt
een nationaal uniek beroeps-belevenissen huis, waar kinderen en jongeren de
gelegenheid hebben verschillende experimenten uit te voeren. Op deze manier
verzamelen zij ervaring over hun eigen talenten en vaardigheden. Deze worden op
een talentenkaart geschreven en leiden tot een talentenprofiel van het kind dan wel
de jongere. Het Talentarium OWL probeert kinderen en jongeren van alle leeftijden
hun eigen belevenissen en ervaringen te laten opdoen.
Actieve kennisoverdracht naar scholen
Om de opgewekte interesse van kinderen en jongeren te behouden moeten zij
gedurende hun schoolloopbaan constant met de relevante inhoud van beroepen in
aanraking komen. Belangrijk hierbij is een actieve kennisoverdracht van het bedrijf
naar de school. Het bedrijf is in de periode 1997 tot 2002 samen met een school voor
algemeen voortgezet onderwijs betrokken geweest bij het project “School & Co”. Ook
nadat het project afgesloten was, werd er nog met de school samengewerkt.
Medewerkers geven bijvoorbeeld gastcolleges in technische of sociale vakken. Ook
mogen docenten van de school stage lopen in het bedrijf om zo hun kennis op te
krikken.
De overgang van school naar werk: BINGO
Het bedrijf werkt mee aan reeds bewezen projecten uit de regio Ostwestfalen-Lippe
ter verbetering van de overgang van jongeren van school naar werk. Een belangrijk
project is het initiatief “BINGO – Berufsoffensive für Ingenieure und Ingenieurinnen in
Ostwestfalen-Lippe” (Beroepsinitiatief voor ingenieurs in de regio OstwestfalenLippe). Doel van de sinds 2002 georganiseerde BINGO-dagen is het van dichtbij
laten kennismaken van jongeren met technische beroepen. De jongeren wordt eerst
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theoretische basiskennis aangeleerd waarna ze met deze kennis praktisch aan de
slag gaan. Via deze weg wordt het belang van de natuurwetenschap voor technische
beroepen aan de jongeren duidelijk gemaakt.
Beroepsparcours
Het beroepsparcours wordt aangeboden op het Minden-Lübbecke Technisch
Centrum, waarbij jongeren op verschillende plekken activiteiten uitvoeren die
typerend zijn voor de bepaald beroep. De experimenten worden door werknemers
van het bedrijf begeleid en toegelicht. De jongeren geven scores aan de
verschillende beroepen die zij via hun eigen interesse en via experimenten hebben
leren kennen. Aan het einde van de dag krijgen de jongeren een overzicht van hun
eigen interesses en hun specifieke vaardigheden.
Beroepsnavigator
De beroepsnavigator ondersteunt jonge mensen bij het kiezen voor een geschikt
beroepsopleiding of opleiding in het hoger onderwijs. De beroepsnavigator is een
expert uit de markt die praat met de jongeren over het matchen van hun sterke
eigenschappen met de aanbevolen opleidingen. Ook geeft de beroepsnavigator
toelichting op de eisen die er voor bepaalde beroepen zijn. De jongeren geven
beoordelingen waarbij ze wederzijds bepaalde persoonlijke eigenschappen
evalueren. Een computerondersteunde beoordeling wordt daarna uitgevoerd om een
profiel van sterkten en zwaktes op te stellen dat met de eisen van beroepen
vergeleken wordt.
Promotie van technische opleidingen voor meisjes en vrouwen
Het bedrijf werkt mee aan de jaarlijkse girls’ day, wanneer meisjes uitgenodigd
worden om een dag in een technische omgeving te zijn en hun eigen mening te
vormen over technische beroepen. Het doel is om vooroordelen te verminderen.
Ook werkt het bedrijf samen met verschillende hogescholen en biedt het de
mogelijkheid om een duale hbo-opleiding in het bedrijf te volgen. Momenteel heeft
het bedrijf één student uit het hoger onderwijs in het bedrijf. Ook vinden er in het
bedrijf regelmatig afstudeeropdrachten en practica plaats. Alleen al in 2007 hebben
drie studenten hun afstudeeropdracht bij het bedrijf uitgevoerd.
De activiteiten van het bedrijf hebben veelal een middellange tot lange doorlooptijd.
Als gevolg hierop heeft het bedrijf een sterke mate van betrokkenheid bij het
verbeteren voor de bewustwording van de werknemers van de toekomst (de
kinderen en jongeren van vandaag). Dit geldt in het bijzonder voor technische
beroepen.
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Ontwikkeling van werknemers
Het bedrijf zet in op een hoge mate van loyaliteit met het bedrijf. Het doel is om een
cultuur te kweken waarin alle werknemers zich op hun gemak voelen, waardoor het
werken als een team wordt gestimuleerd. In de nabije toekomst worden concrete
activiteiten ontwikkeld en worden de medewerkers erbij betrokken.
Een ander onderwerp voor de toekomst is het beoordelen naar prestatie. Het bedrijf
hoopt daarmee een verhoogde mentaliteit en meer teamwork te creëren. Het is
echter duidelijk dat het nodig is om in een zeer vroeg stadium intensieve
communicatie met de medewerkers het voeren om angst en bedenkingen te
voorkomen.
Investering in opleiding en bijscholing
Bij het bedrijf werken momenteel 6 leerlingen (twee als commercieel-administratief
medewerker, twee als monteur verspaning en twee als industrieel mechanicus).
Omdat er 52 weknemers in het totale bedrijf zijn betekent dit een percentage van
12% aan leerlingen. Het bedrijf is lid van het Netwerk BANG Opleidingsnetwerk
Gütersloh. Momenteel worden er in samenwerking met dit netwerk twee leerlingen,
een industrieel mechanicus en een monteur verspaning, opgeleid. Het komende
leerjaar zal de samenwerking met twee leerlingen worden uitgebreid.
Het netwerk neemt de tijdintensieve leerinhoud van het bedrijf over en leert de
leerlingen bijvoorbeeld de benodigde basisvaardigheden (slijpen, vijlen). Ook geeft
BANG theoretisch onderwijs, aanvullend aan de school voor beroepsonderwijs. Er
wordt theorie aangeleerd die voor de beroepspraktijk noodzakelijk is, maar door de
school niet meer aangeboden wordt en daarmee onder de verantwoording van het
bedrijf vallen.
Voor de korte termijn probeert het bedrijf zijn eigen werknemers bij te scholen zodat
ze ook op andere dan hun eigen gebied inzetbaar zijn. Hierbij speelt
kennisoverdracht een grote rol. Hiervoor zijn in de nabije toekomst enige activiteiten
gepland, om de kennis te administreren en beter binnen een team te verspreiden.

Milieumanagement
Een milieumanagement systeem bevindt zich momenteel in de ontwikkelfase. Omdat
het milieu vandaag de dag steeds belangrijker wordt heeft het bedrijf zich tot doel
gesteld een milieumanagement systeem in te voeren. Dit systeem moet ervoor
zorgen dat de producten volgens economische en ecologische methoden ontwikkeld,
geproduceerd en verpakt worden. Ook zal bij de zakelijke relaties het milieu in de
gaten gehouden worden.
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Bedrijf 3
Basisgegevens van het bedrijf
Dit bedrijf is een merk-onafhankelijk auto servicebedrijf waar onderhoud, reparatie en
service wordt verricht aan alle merken auto’s. Het bedrijf behoort tot het MKB.
Het bedrijf is, wat betreft juridische status, geïntegreerd in de LuK Aftermarket Sales
organisatie. LuK zelf is weer deel van de Schaeffler bedrijvengroep die wereldwijd
opereert en ook eigenaar is van INA en FAG. Als onderdeel van de marketing
strategie van LuK Aftermarket Sales heeft LuK in het begin van de 90-er jaren van de
vorige eeuw het werkplaatssysteem AUTOMEISTER ontwikkeld. Hiervoor is, in
samenwerking met een Amerikaans bedrijf, een aparte franchise organisatie
opgericht. Het bedrijf is hierbij aangesloten.
Het bedrijf is na periode van drie maanden van testen en opstarten, daadwerkelijk
begonnen in het begin van 2001. In eerste instantie waren er een Kfz-Meister
(personenautotechnici) en twee Kfz-Mechaniker (personenautomonteurs) in dienst.
Het aantal en de soort werknemers is met de groeiende klantenkring en
orderportefeuille uitgebreid tot het huidige aantal van 11 werknemers waarvan er
twee Kfz-Meister, zes Kfz-Mechaniker en een commerciële werknemer zijn.

Situatie en problemen met betrekking tot het tekort aan vakkrachten
(Wat zijn de probleemgebieden van het bedrijf; waar en hoe openbaart zich het
tekort aan vakkrachten?)
Het bedrijf neemt uitsluitend werknemers aan die een opleiding tot Kfz-Meister
(personenautotechnici), Kfz-Mechaniker (personenautomonteurs) of Kfz-Elektriker
(monteur personenauto-elektronica) hebben afgerond. Omdat het bedrijf merkonafhankelijk is, heeft het een tekort aan vakkrachten. Alhoewel het bedrijf een
modern auto servicebedrijf is, heeft het toch last van het slechte image dat er voor
een merk-onafhankelijk servicebedrijf bestaat; wat overigens in veel gevallen ook
terecht is. Om twee redenen zoeken gekwalificeerde vakkrachten liever naar een
baan bij een merkgebonden bedrijf. Allereerst is er het veel betere imago van
bijvoorbeeld een Mercedis- of BMW-garage en ten tweede betekent het werken bij
een merk-onafhankelijk bedrijf dat er aan veel uiteenlopende merken en types auto
gewerkt moet worden. Dit laatste vraagt een grotere flexibiliteit en kennis van
systemen dan nodig is in een merkgebonden bedrijf, waar werkzaamheden zich vaak
herhalen. Ook is er in een merkgebonden bedrijf een directe en eenvoudige toegang
tot alle technische informatie en ervaringen van collega’s. Dit betekent dat er niet
zoveel moeite hoeft te worden gedaan, en het werk is relatief duidelijk
gestructureerd. Tot dusver bestaat de indruk - weliswaar door dit gekleurde beeld dat er slechts twee groepen Kfz-Meister en Kfz-Mechaniker zijn die interesse hebben
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in een baan bij een merk-onafhankelijke garage, namelijk degenen die vanwege hun
gebrekkige expertise geen baan kunnen krijgen bij een merk-gebonden garage en
degenen die het werken bij een merk-onafhankelijke garage vanwege de diversiteit
aan types en technische systemen als een uitdaging zien en dit als persoonlijke
ontwikkeling zien.
De snelle technologische ontwikkelingen van motorvoertuigen betekenen voor de
werknemers van de garage continue nieuwe uitdagingen. Tot de belangrijkste
technologische ontwikkelingen behoren de ontwikkelingen in de elektrotechniek en
elektronica en de daarbij horende diagnosetechniek van elektronische systemen.
Tegenwoordig beschikken alle voertuigen over een netwerk voor de elektronische
systemen van het motormanagement, de aandrijving, de veiligheids- en
comfortsystemen. Deze moeten door de monteurs beheerst worden. Buiten een
eventuele gebrekkige systeemkennis en ervaring schiet ook de basishouding van
monteurs vaak tekort. Bij Kfz-Mechaniker die niet al te lang geleden hun opleiding
hebben afgerond, is over het algemeen de houding dat “alles waar een kabel aan zit”
niet tot hun takengebied behoort.
Het werven van geschikte leerlingen en vakkrachten voor de beroepen automechanica, auto-mechatronica en auto-elektronica blijkt uiterst moeilijk. Een duidelijk
strategie is bij dit bedrijf niet herkenbaar. Het publiceren van vacatures in de
gebruikelijke vaktijdschriften en regionale tijdschriften heeft tot nu toe weinig
opgeleverd. Het bedrijf heeft daarom ook uitzendbureaus en headhunters
ingeschakeld. Dit blijkt echter erg kostbaar en heeft ook nog weinig opgeleverd.
Het documenteren van kennis vindt niet plaats in het bedrijf. Via de “hotline” van het
desbetreffende automerk is een omvangrijke database met technische informatie te
raadplegen. In de werkplaats zelf vindt echter geen systematische documentatie van
de aanwezige en toegepaste kennis plaats; alhoewel het zeker toegevoegde waarde
zou hebben. In dit bedrijf gebeurt hetzelfde als in veel andere: Als een werknemer
het bedrijf verlaat dan neemt deze zijn of haar kennis mee.

Werkwijzen voor maatregelen / initiatieven om het tekort aan
vakkrachten te verminderen dan wel te voorkomen
Personeelsontwikkeling
De garages die gezamenlijk de zogenaamde AUTOMEISTER-bedrijven vormen,
worden voorzien van een uitgebreid aanbod aan initiële en bijscholingscursussen
(meer dan 100) die zowel voor bedrijfsleiding als werknemers beschikbaar zijn. Alle
franchisebedrijven verplichten zich continue en naar behoefte te scholen op
relevante onderwerpen. Jaarlijks wordt de scholing voor elk bedrijf individueel
bepaald in samenwerking met een buitendienstmedewerker van de
franchiseorganisatie. Elke werknemer krijgt een persoonlijk opleidingen en
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trainingenpaspoort waarin alle gevolgde trainingen geregistreerd staan. Voor de
bedrijfsleiding is onder andere deelname aan de twee keer per jaar plaatsvindende
conferentie over ervaringsuitwisseling (in het Duits afgekort met ERFA) verplicht.
Tijdens deze conferenties worden vooral onderwerpen als bedrijfsmanagement en –
organisatie behandeld en wordt er branche-informatie uitgewisseld.
Afspraken over persoonlijke ontwikkeling worden jaarlijks, tijdens het
functioneringsgesprek, gemaakt. Dit functioneringsgesprek wordt gehouden met de
werknemer, zijn directe chef en de lijnverantwoordelijke. De inhoud van het gesprek
wordt in een speciaal hiervoor ontwikkeld personeelsbeoordeling formulier
genoteerd. Na vergelijking van de bevindingen met die van vorige jaren worden
persoonlijke vaktechnische of andersoortige ontwikkelingsbehoeften vastgesteld. Bij
de gesprekken met de werkplaatschefs worden onder andere ook doelen voor de
komende jaren vastgesteld en bekeken of de doelen van het afgelopen jaar of jaren
behaald zijn, dan wel bijgesteld moeten worden. Aan het al dan niet bereiken van
gestelde doelen kan het toekennen van een bonus gekoppeld zijn.

Investering in opleiden
Het bedrijf zet in op het vinden van geschikte leerlingen en zo aan de behoefte aan
vakkrachten voor de toekomst te voldoen. Men hoopt dat de leerlingen na het
succesvol afronden van hun opleiding bij het bedrijf blijven en niet uit eigen beweging
naar een ander bedrijf gaan of weggekocht worden.
Reeds voordat het bedrijf opgericht was, werd in overleg met het management van
de franchiseorganisatie vastgelegd dat het bedrijf een leerbedrijf zou worden. Sinds
de oprichting in 2001 leidt het bedrijf ook daadwerkelijk op. In principe wordt er een
leerling per jaar aangenomen, maar als er zich leerlingen aanmelden met goede
cijfers behaald in de vooropleiding dan worden er ook wel twee leerlingen
aangenomen.
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Good practice bedrijven Italië
Bedrijf 1
Basisgegevens van het bedrijf
Dit bedrijf “…dankt zijn succes aan zijn historie, die zijn grondslag vindt in de
technologische revolutie die in de 20-er jaren van de vorige eeuw in de elektronica
en mechanica plaatsvond”.
Vandaag de dag heeft het bedrijf, dat in Bologna (Italië) gevestigd is, bijna 350
werknemers en heeft een werkterrein van 40.000 m2. Het bedrijf heeft vier
kernactiviteiten: de productie van condensators voor elektrotechnische toepassingen,
de productie en verkoop van elektriciteitsmeters, de productie van generatoren en de
verkoop van elektronische meetapparatuur.
Met een marktaandeel van tussen de 30 en 40%, variërend per kernactiviteit, heeft
het bedrijf een onbetwiste positie als marktleidend binnen Italië.

Situatie en problemen met betrekking tot het tekort aan vakkrachten
(Wat zijn de probleemgebieden van het bedrijf; waar en hoe openbaart zich het
tekort aan vakkrachten?)
De belangrijkste verandering van de laatste vijf jaar betreft de producten en niet de
technologische ontwikkeling. De innovatie van de producten vereiste nieuwe
technische beroepsprofielen die voldeden aan nieuwe organisatorische en logistieke
behoeften. Deze beroepsprofielen bevinden zich op het niveau van vakkracht.
Binnen het bedrijf zijn de vakkrachten allemaal gekwalificeerd op middelbaar niveau,
gerelateerd aan de specifieke werkprocessen van het bedrijf.
Deze vakkrachten moeten in staat zijn om hun kennis te delen binnen de
werkgebieden waarin zij werken (ook in het buitenland).
Het is belangrijk te benadrukken dat er aan de technicus op middelbaar niveau
steeds hogere eisen gesteld worden, ten opzichte van de vakkracht op lager niveau.
Het verschil tussen een ingenieur en een technicus op middelbaar niveau lijkt steeds
kleiner te worden.
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Werkwijzen voor maatregelen / initiatieven om het tekort aan
vakkrachten te verminderen dan wel te voorkomen
Om het voortbestaan van het bedrijf te garanderen is een professional nodig die het
proces kan managen. Deze professional wordt productmanager genoemd en moet
kennis, vaardigheden en competenties hebben om:
•

Te communiceren met andere professionals;

•

Te reageren in verschillende contexten van het werk;

•

Zijn / haar kennis over te dragen in verschillende omgevingen;

•

Een totaal overzicht te houden ondanks de verschillende contexten waarin het
werk plaats vindt.

In het bedrijf zijn er vijf belangrijke manieren om vakkrachten te werven:
•

Contact met scholen;

•

Opvullen van vacatures via formele (publicatie van vacatures in tijdschriften en
op vacaturewebsites) en informele wegen (netwerk van contacten)

•

Bedrijfswebsite;

•

Uitzendbureau

Voor het bedrijf is het altijd moeilijk geweest om vakkrachten te vinden. Dit probleem
heeft zijn oorzaak voornamelijk in de slechte aansluiting van school op werk. De
geïnterviewde personeelsmanager zegt hierover: “De beroepsscholen sluiten niet
aan bij de echte behoefte van het bedrijfsleven”, en “het is nodig dat het
beroepsonderwijs meer moeite doet om beter aan te sluiten bij de wens van het
bedrijfsleven”.
Volgens de personeelsmanager ontstaan er voor de volgende beroepen op
middelbaar niveau, problemen, als er geen rekening gehouden wordt met huidige
product en marktontwikkelingen:
 Professionals verantwoordelijk voor het kwaliteitssysteem
 Commerciële medewerkers;
 Managers (zoals productmanager).
om de woorden van de geïnterviewde manager aan te halen: “….het is in het
bijzonder moeilijk om een productmanager te vinden”, en “Om dit probleem op te
lossen worden interne carrière programma’s georganiseerd voor werknemers die
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betrokken zijn bij uiteenlopende processen, contexten en ervaringen binnen en
buiten de onderneming.
Middels deze carrièreprogramma’s kunnen alle, voor het bedrijf, gewenste
bijscholingen uitgevoerd worden.
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Bedrijf 2
Basisgegevens van het bedrijf
Dit bedrijf “…is in 1956 opgericht om aan de groeiende behoefte naar reserve- en
precisieonderdelen, in de mechanische industrie voor landbouwmachines en
motorfietsen, te voldoen. Beide sectoren bloeiden in die tijd in de regio van Bologna
(Italië). In de daaropvolgende jaren heeft het bedrijf een aantal tandwielkasten
ontwikkeld, die tot in detail eigen ontwerp waren. Deze werden in eerste instantie
geproduceerd en geleverd aan verpakkingsbedrijven in het district Bologna, maar
later aan bedrijven in heel Italië. Vandaag de dag heeft het bedrijf fabrieken en
vestigingen in 13 landen, met een totaal aan werknemers van meer dan 1900 en een
omzet van meer dan 388 miljoen Euro.”

Situatie en problemen met betrekking tot het tekort aan vakkrachten
(Wat zijn de probleemgebieden van het bedrijf; waar en hoe openbaart zich het
tekort aan vakkrachten?)
De laatste vijf jaar hebben er op technologisch vlak veranderingen plaatsgevonden
op de werkvloer, die invloed hadden op alle functies binnen het bedrijf.
Veranderingen zijn zichtbaar in profielen van verschillende functies op het gebied
van benodigde kennis en competenties en de uitvoering van taken. Vandaag de dag
zijn, volgende de geïnterviewde, Engels en computergebruik de belangrijkste
competenties, gevolgd door het vermogen van vakkrachten om in de steeds
internationaler wordende markt de gewenste service te kunnen leveren.
Door deze veranderingen zijn de laatste vijf jaar nieuwe beroepsprofielen ontstaan,
zoals:
 senior account manager
 productmanager,
 commercieel medewerker
 logistiek medewerker
In de komende vijf jaren zullen er organisatorische veranderingen plaatsvinden op de
werkvloer, met toename van de automatisering en op organisatorisch niveau met
veranderingen in de commerciële en productieafdelingen.
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Werkwijzen voor maatregelen / initiatieven om het tekort aan
vakkrachten te verminderen dan wel te voorkomen
Volgens de personeelsmanager zijn er tenminste twee bedreigingen die voortkomen
uit de ontwikkeling die het bedrijf door maakt. Een is dat het kantoorpersoneel meer
logistieke competenties ontwikkelen moet en het andere is dat het zeer moeilijk is om
specialistische vakkrachten te vinden. Om dit laatste probleem op de lossen blijft het
bedrijf de strategie volgen waarin zij werknemers met enkele jaren werkervaring in de
sector aannemen (ondanks het feit dat het bedrijf internationaal gezien zoekt naar
jonge werknemers om zelf op te leiden8).
De laatste vijf jaar heeft het bedrijf een ingezet op e-learning om commerciële
medewerkers uit te rusten met nieuwe competenties en vaardigheden en zo als
bedrijf competitief te blijven op de wereldmarkt. Het e-learning programma heeft tot
doel om de technische en productkennis, vaardigheden en competenties van de
commercieel medewerkers te versterken. De e-learning omgeving bestaat uit de
volgende twee hoofdelementen:
1. Openbaar informatiedeel: Hierin kunnen alle deelnemers informatie
uitwisselen over bijvoorbeeld: de activiteiten van het bedrijf, de geschiedenis,
de mensen die er werken etc.
2. Besloten deel: Dit deel is bestemd voor de trainingsactiviteiten van de
werknemers. In dit deel kunnen de werknemers:
•

een zelfevaluatie uitvoeren van hun competenties van een productieproces
in het algemeen en bepaalde bij het bedrijf plaatsvindende
productieprocessen.

•

Een op maat gemaakt leertraject doorlopen. Hierin zit bijvoorbeeld het
aanleren van technische procedures middels simulatie, het uitwisselen van
informatie, meningen en ervaring middels een weblog, een forum of een
wiki en het opdoen van nieuwe kennis middels het uitvoeren van
activiteiten in een digitale community.

Eens per jaar wordt er binnen het bedrijf een prognose gemaakt over de benodigde
vakkrachten.
Het bedrijf hanteert twee hoofdmanieren om vakkrachten te weren:
 Relaties met scholen;
 Publicatie van vacatures in tijdschriften.
8

Dit is de eenvoudigste manier om het probleem op te lossen van overdracht van kennis en
vaardigheden voor het gebruik van machines die specifiek zijn voor het bedrijf en voor bepaalde
processen binnen het bedrijf (zoals CNC-machines, houtdraaimachines, etc.).
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Volgens de personeelsmanager is het „.....zeer moeilijk om vakkrachten te vinden“9.
Bijzonder aspect is het verschijnsel dat “in de Emilia Romagna regie, de mechanica
traditie lijkt te verdwijnen”.
Elk jaar stromen er minder leerlingen in op de het technische beroepsonderwijs. Om
het hierdoor ontstane tekort het hoofd te bieden worden laag-gekwalificeerde
werknemers (bijvoorbeeld immigranten) aangenomen om de werken in de productie,
bijvoorbeeld bij het assembleren.
Jonge Italiaanse jongens en meisjes die net het middelbaar onderwijs hebben
afgerond zijn niet geïnteresseerd en gemotiveerd om als vakkracht te werken in een
productiebedrijf. Mede oorzaak hiervoor is het veranderde imago van de industrie.
Ouders veelal adviseren hun kinderen om bijvoorbeeld in de dienstensector te gaan
werken en niet in de techniek. De tekorten aan vakkrachten worden opgevuld met
immigranten, die zodoende belangrijk zijn geworden voor het overleven van
bedrijven in de productiesector.
Als laatste, citerende de personeelsmanager: “….belangrijk is te benadrukken dat
voordat er actie wordt ondernomen om nieuwe kwalificaties te ontwikkelen (of dit nu
lokaal, nationaal of op Europees niveau gebeurt), er eerst een Europees en nationaal
stimuleringsbeleid ontwikkeld moet worden voor het werken in de productiesector”.

9

Zelfs als “er door de technologische evolutie minder werknemers in het productieproces nodig zijn”.
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Bedrijf 3
Basisgegevens van het bedrijf
Dit moderne bedrijf is gespecialiseerd in de productie van matrijzen en
snijgereedschap, vonkverspaningsmachines en draadvonkverspaningsmachines en
in plaatwerken tot een druk van 400 ton.
De eigenaar is geboren in 1969 en heeft een verleden als vakkracht, wat stereotiep
is voor de bedrijven in de Emilio regio.
Vandaag de dag beslaat het bedrijf een oppervlakte van 4000 m2 en heeft het
uitgebreide logistieke ruimte. De in de loop van de jaren opgedane ervaring heeft een
hoge productiestandaard opgeleverd, wat het resultaat is van een continue
betrokkenheid bij onderzoek.
Het goed gekwalificeerde personeel kan de meervoudige ontwerpproblemen van hun
klanten oplossen, zelfs als deze slechts met een eenvoudig beeld aan komen. De
technici zijn in staat om aan elke eis van de klant te voldoen in het traject van
ontwikkeling tot operationalisering.

Situatie en problemen met betrekking tot het tekort aan vakkrachten
(Wat zijn de probleemgebieden van het bedrijf; waar en hoe openbaart zich het
tekort aan vakkrachten?)
De laatste drie jaren zijn er in het bedrijf belangrijke organisatorische veranderingen
doorgevoerd. Deze veranderingen benadrukten de behoefte om enkele vakkrachten
te verplaatsen van handmatig werk naar CNC-werk. Deze vakkrachten hadden
specifieke technische vaardigheden nodig die zij via informele training konden
verkrijgen.

Werkwijzen voor maatregelen / initiatieven om het tekort aan
vakkrachten te verminderen dan wel te voorkomen
Het introductie- en trainingsprogramma verschilt per functie waarvoor een nieuwe
werknemer geplaatst wordt in het bedrijf. Het traject voor een productietechnicus ziet
er bijvoorbeeld als volgt uit:
 Verkenningsfase: bekend worden met het productieproces
 Trainingsfase:
1) training in het gebruik van de machines, gegeven door gekwalificeerd
eigen personeel of externe experts.
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2) training in het gebruik van de software (interne instructie of externe
training).

Volgens de geïnterviewde is technisch gekwalificeerd personeel het moeilijkst te
vinden. De belangrijkste benodigde vaardigheden voor deze personen zijn het
gebruik van informatiesystemen en het lezen en begrijpen van mechanische
ontwerpen. Deze vaardigheden zijn tevens het vaaks afwezig.
De hoofdmanier om vakkrachten te werven is via een directe relatie met scholen en
dan met name met de polytechnische scholen. Om de problemen met het werven
van vakkrachten het hoofd te bieden heeft het bedrijf de strategie van “betrokkenheid
bij het hele proces”. Een dergelijke strategie geeft de werknemers voldoening.
De betrokkenheid van de werknemers bij het hele productieproces geeft hen de
mogelijkheid om vaardigheden uit het hele proces op te doen en versterkt de band
van het werknemer met het bedrijf.
De technisch directeur vertelt: “Scholen moeten mensen dicht bij het werkende leven
brengen. Het is nodig om een sterkere verwevenheid te creëren tussen school en
bedrijfsleven door bijvoorbeeld stages te simuleren. In scholen gebeurt het dikwijls
dat leerlingen te maken krijgen met verouderde technieken, die in het bedrijfsleven
niet meer gebruikt worden.
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Good practice bedrijven Nederland
Bedrijf 1
Basisgegevens van het bedrijf
Dit bedrijf maakt deel uit van een internationale bedrijvengroep en heeft 950
werknemers op de bezochte locatie. Het bedrijf produceert plaatwerk voor
autofabrikanten.
Het bedrijf heeft geen eigen product. Het probeert de risico’s te spreiden door
onderdelen te leveren aan verschillende fabrikanten. Met het focussen op serviceonderdelen probeert het bedrijf zich te onderscheiden van zijn concurrenten.
Ongeveer 25% van de werknemers heeft een kwalificatie op VMBO-niveau,
ongeveer 60% op MBO-niveau en ongeveer 15% op HBO- of universitair niveau.
De manager en twee stafmedewerkers van de HR-afdeling zijn betrokken bij de
formulering en uitvoering van opleidingsplannen voor zowel zittend als nieuw
personeel.
Een bedrijfsschool maakt deel uit van de HR-afdeling.

Situatie en problemen met betrekking tot het tekort aan vakkrachten
(Wat zijn de probleemgebieden van het bedrijf; waar en hoe openbaart zich het
tekort aan vakkrachten?)
Vanwege een reorganisatie is het aantal indirecte banen verminderd, ten opzicht van
het aantal directe banen (= direct betrokken bij de productie).
Ten gevolge van een wijziging in de strategie is het bedrijf momenteel de
assemblage afdeling aan het uitbreiden. Over een paar jaar moet deze gegroeid zijn
van 50 naar 250 personen. Voor de komende vijf jaar wordt een groei van meer dan
100 werknemers verwacht.
De gemiddelde leeftijd van de werknemers is 43 jaar. Voor enkele functies (zoals
bijvoorbeeld gereedschapmaker) voorziet de HR-afdeling problemen met het
vervangen van werknemers omdat de huidige gereedschapmakers van het bedrijf
relatief oud zijn en er niet genoeg gereedschapmakers op de arbeidsmarkt
beschikbaar zijn.
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Bijscholing van werknemers
Ongeveer 50% van de werknemers die geworven worden hebben een VMBOkwalificatie. Ongeveer de helft van deze werknemers halen een MBO-kwalificatie via
interne bedrijfsopleiding. Deze interne bedrijfsopleiding bestaat uit modules. Via een
systeem registreert en stuurt het bedrijf op (de ontwikkeling van) competenties van
hun werknemers. Deelname is verplicht voor bepaalde functies in het bedrijf. Voor
enkele functies is het zelfs verplicht om een of meer modules met succes af te
ronden.
Als werknemers met een tijdelijk contract een module niet met succes afrondt, kan dit
consequenties hebben voor het werken bij het bedrijf.
Het afronden van modules van de interne bedrijfsopleiding geeft de werknemers
geen officieel erkend diploma. Het bedrijf zou graag zien dat hun bedrijfsopleiding
zou leiden tot een officieel erkend certificaat of diploma. De transparantie van
certificaten en diploma’s van werknemers, binnen zowel als buiten het eigen bedrijf,
zou hierdoor vergroot worden.
Het bedrijf ziet dit intern bedrijfsopleidingssysteem als kennismanagement.
Het bedrijf heeft ook een programma om actief te werken aan een aantrekkelijke
werkomgeving voor alle groepen werknemers. Het programma besteed aandacht
aan de verbetering van de arbeidsomgeving, de verbetering van de veiligheid en
gezondheid en het ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling van werknemers.
Via verschillende maatregelen probeert het bedrijf een positief arbeidsklimaat te
creëren, waarin werknemers, nu en in de toekomst, kunnen werken in een voor hun
geschikte baan.
Zoals in elk groot bedrijf, is er een werknemersvertegenwoordiging. Deze is actief
betrokken bij discussies over het bedrijf, het personeel en het opleiden. De
vertegenwoordiging heeft de neiging om werknemers, die niet zo ambitieus zijn als
het gaat om (bij)scholing, te beschermen.
Een belangrijk ontwikkeling is ‘lean thinking’ of ‘lean production’. Om meer te kunnen
doen met minder mensen, moeten deze mensen slimmer zijn. Het bedrijf heeft ‘value
stream coaches’ die een ‘lean team’ coachen. Lean thinking en lean production
vraagt om personeel met meer competenties.
Kort geleden is er een verandering in de strategie van het bedrijf doorgevoerd. Het
accent is meer komen te liggen op service-onderdelen voor personenauto’s, en
minder op de productie van onderdelen voor nieuwe auto’s. Met deze verschuiving in
de strategie is er een verandering in het belang van de verschillende
productieafdelingen ontstaan. De assemblageafdelingen met hun andere
productietechnieken, zijn belangrijker geworden dan de persafdeling. Dit betekende
dat andere werknemers met andere competenties nodig waren. Dit had
consequenties voor het werven van nieuw personeel en voor het interne
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opleidingsprogramma van deze werknemers. Met name had dit betrekking op de
productafwerking.

Vanwege tekorten op de arbeidsmarkt zijn er enkele interne opleidingsprogramma’s
opgestart (bijvoorbeeld productafwerking).
De verschuiving van prioriteiten heeft ook gevolgen voor andere afdelingen. Als er
iets verkeerd gaat in de assemblageafdeling moet de onderhoudsafdeling sneller
reageren dan als er problemen op een andere afdeling zijn. Voor de nabije toekomst
zullen de veranderingen voortgezet worden.
Een meer recente verandering is het gebruik van nieuwe lastechnieken. In het
algemeen wordt de complexiteit van de gehanteerde technieken hoger waardoor
meer technische kennis nodig is.
Het bedrijf werk recentelijk meer met voorheen met uitbestede orders komende van
automobiel fabrikanten. Deze vraagt meer flexibiliteit van de werknemers.
Werving
Er worden verschillende manieren gebruikt voor de werving van nieuwe
medewerkers: PR-activiteiten, tijdschriften, internet en contact met scholen voor
beroepsonderwijs, beroepenmarkten en sponsoring. Het CWI speelt geen belangrijke
rol bij de werving. In het verleden was het bedrijf vaak niet tevreden met de personen
die het CWI naar het bedrijf toestuurde. Op het moment is het bedrijf in het bijzonder
op zoek naar lassers en productafwerkers. Vacatures voor deze functies zijn moeilijk
te vullen.

Selectiecriteria
De belangrijkste selectiecriteria zijn werkervaring; op zijn minst een relevante MBOopleiding en de bereidheid om verder te leren. Sommige nieuwe werknemers zonder
de benodigde opleiding maar met een goede werkhouding en bereidheid om zich
verder te ontwikkeling bleken zeer goede werknemers te zijn.
De
huidige
wervingsproblemen
zijn
deels
veroorzaakt
door
de
conjunctuurschommeling en deels door de verandering van vraag van het bedrijf
(vanwege de verandering van strategie).
Het werven van vakkrachten uit Oost-Europese landen is niet iets dat het bedrijf op
grote schaal denkt te gaan doen.
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Werkwijzen voor maatregelen / initiatieven om het tekort aan
vakkrachten te verminderen dan wel te voorkomen
Betrokkenheid bij opleiding en contacten met scholen voor beroepsonderwijs
Jongeren starten hun leerlingwezenopleiding in de bedrijfsschool. Hier krijgen zij een
praktische opleiding, waarna ze op de afdelingen het echte werk leren kennen. Elke
afdeling heeft een coördinator die de leerlingen begeleidt die vanuit de bedrijfsschool
op de afdeling geplaatst zijn. Elk jaar heeft de bedrijfsschool ongeveer 60 leerlingen
(15 tot 20 op MBO niveau 2 of 3 en een grote groep lassers op MBO niveau 1).
Leerlingen worden voor de bedrijfsschool geselecteerd middels een interview, een
praktijktest en een theoretische test. Er melden zich voldoende leerlingen voor een
opleiding (zowel via de scholen als via de andere wervingsmethoden). Slechts een
beperkt aan leerlingen verlaat de bedrijfsschool voordat zij het programma hebben
afgerond. Sommige verlaten echter het bedrijf alsnog in een later stadium omdat zij
erachter komen dat het werk niet geschikt is voor hen. De bedrijfsschool bestaat nog
steeds (terwijl andere bedrijven hun bedrijfsscholen gesloten hebben) omdat er voor
sommige functies in het bedrijf geen reguliere opleiding in het beroepsonderwijs
bestaat. Het bedrijf verwacht dat de bedrijfsschool in de toekomst zal groeien.
Vijf jaar geleden is het bedrijf, in samenwerking met scholen voor beroepsonderwijs,
gestart met programma’s voor assemblage en elektrotechniek. De redenen hiervoor
waren de verandering van machines en de introductie van robots. De niveau 2 en 3
programma’s die op scholen gegeven worden zijn te smal, en smaller dan dat deze
in het verleden waren. De bedrijfsschool lost dit probleem op de leerling een
aanvullend programma te laten volgen voor tekening lezen en metaal
constructiebouw.
In
Nederland
wordt
het
beroepsonderwijs
momenteel
ingericht
als
competentiegericht. Het bedrijf werkt met enkele ROC’s samen in experimenten.
Voor sommige lesprogramma’s, verzorgen de leraren van de scholen, de
theorielessen in het bedrijf.
Bijscholing
Tijdens de regelmatig gehouden voortgangsgesprekken tussen de manager en zijn
werknemers is het persoonlijk ontwikkelingsplan één van de onderwerpen die
besproken wordt. De behoefte aan bijscholing is deel van het persoonlijk
ontwikkelingsplan en wordt voor elke afdeling afzonderlijk bepaald. Alle voorstellen
voor bijscholing worden samengevoegd door de HR-afdeling. Het totale
opleidingsplan voor bijscholing moet goedgekeurd worden door de directie.
Scholingsactiviteiten kunnen verschillende vormen hebben: bedrijfsschool, interne of
externe lascursussen, interne opleidingsprogramma’s en via een school voor
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beroepsonderwijs. Binnen het bedrijf is er geen strikte scheiding tussen (initieel)
beroepsonderwijs en bijscholing.
Als het mogelijk is gebruikt het bedrijf ESF-subsidies (subsidies van het Europees
Sociaal Fonds) voor hun bijscholing.
Werving
In het verleden heeft het bedrijf een speciaal project gehad om vrouwen te werven.
Dit project was niet erg succesvol, waarschijnlijk door het drieploegen systeem waar
het bedrijf mee werkt. Alhoewel enkele van de vrouwen die met het project geworven
zijn, nog steeds in het bedrijf werkzaam zijn.
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Bedrijf 2
Basisgegevens van het bedrijf
Dit bedrijf heeft 45 werknemers en produceert industriële onderdelen via CNC
draaien en frezen. Het is een onafhankelijk familiebedrijf dat 50 jaar geleden
opgericht is. Het bedrijf is dicht bij de Nederlands-Duitse grens gevestigd, in een
regio met historie in metaalbewerking.
Het bedrijf produceert metalen en kunststof onderdelen voor productiebedrijven in
seriegrootte van 50 tot 1000. De maximale grootte van de onderdelen is ongeveer 70
millimeter. Voor het bedrijf is draaien belangrijker dan frezen. Als aanvulling op het
draaien en frezen wordt soms assemblage uitgevoerd waarbij verbindingstechnieken
als lijmen en lassen gebruikt worden. De meeste klanten van het bedrijf komen uit
Nederland en enkele uit Duitsland. Het bedrijf heeft geen last van concurrentie, zelfs
niet vanuit de lage-lonen landen.
In totaal werken er 45 personen in het bedrijf. De laatste drie jaar zijn er vijf banen
bijgekomen. In het bedrijf zijn 5 werknemers laag- of ongeschoold, 38 zijn er
geschoold op MBO-niveau en 2 op hoger onderwijs niveau. De meeste werknemers
zijn tussen de 20 en 40 jaar oud. Het bedrijf heeft verder zes Duitsers in dienst, naar
tevredenheid van zowel bedrijf als werknemers.

Situatie en problemen met betrekking tot het tekort aan vakkrachten
(Wat zijn de probleemgebieden van het bedrijf; waar en hoe openbaart zich het
tekort aan vakkrachten?)
Werving
Werving wordt veelal gedaan via informele wegen. Stages, weekendbanen en
vakantiebanen zorgen ervoor dat werken in de metaal bekender wordt en het is voor
het bedrijf ook een manier om nieuwe werknemers te krijgen. Sommige jongeren, die
geen technische opleiding aan het volgen waren, maar vakantiewerk deden in het
bedrijf, kregen interesse in de techniek en veranderden van opleiding.
Het CWI in de regio wordt niet gebruikt om nieuwe werknemers te werven omdat het
CWI niet in staat is gebleken om geschikte kandidaten te leveren. Het heeft geen
geschikte mensen beschikbaar en ook de personen die op het CWI werken,
beschikken niet over de juiste kennis van metaalberoepen. Het bedrijf heeft betere
ervaringen met het arbeidsbureau over de grens in Duitsland. Via dit bureau heeft
het bedrijf enige geschikte werknemers gekregen. Het bleek echter moeilijk om de
kwalificaties van de Duitser kandidaten te vergelijken met de kwalificaties uit het
Nederlandse onderwijssysteem. Het bedrijf had geen goed beeld van de
competenties van de Duitse kandidaten op het moment dat zij zich aanmeldden bij
het bedrijf. Het Duitse arbeidsbureau kon hen hier ook niet bij helpen.
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Op het moment heeft het bedrijf vacatures voor een ervaren CNC-draaier en een
ervaren CNC-frezer. Beide vacatures blijken moeilijk te vervullen. Het is niet al te
moeilijk om onervaren draaiers en frezers te vinden. Zoals eerder aangegeven doet
het bedrijf dit veelal via informele wegen. Maar ervaren draaiers en frezers zijn
moeilijk te vinden, “….misschien is het zelfs wel onmogelijk”, zegt de bedrijfsleider
van het bedrijf.
Selectiecriteria
De belangrijkste criteria voor nieuwe werknemers zijn hun opleiding (niveau en
specialisatie), ervaring en – meer specifiek – de machines waar zij aan gewerkt
hebben. Persoonlijke aspecten zijn ook belangrijk. Ze moeten in het team passen. Ze
moeten een betrouwbare indruk achter laten en moeten kunnen samenwerken en
communiceren.
Een van de criteria die het moeilijker maakt om nieuwe en ervaren werknemers te
vinden is dat zij moeten kunnen werken met verschillende machines. Het bedrijf heeft
verschillende machines en vindt het voor de continuïteit de voorkeur hebben dat
werknemers kunnen werken aan meer dan een type machine.
Ook het feit dat de producten van het bedrijf steeds complexer worden en een steeds
hogere precisie vereisen, vraagt om technici met meer technische kennis. Dergelijke
technici zijn moeilijk te vinden.
Omdat conventionele machines vervangen zijn door CNC-machines is
programmeerkennis steeds belangrijker. Het vinden van ervaren werknemers met
programmeerkennis is een probleem.
Bijscholing van werknemers
Nieuwe werknemers worden, voor aanvang van hun betrekking bij het bedrijf, verteld
dat zij geacht worden deel te nemen aan bijscholingscursussen.

Werkwijzen voor maatregelen / initiatieven om het tekort aan
vakkrachten te verminderen dan wel te voorkomen
Betrokkenheid bij onderwijs en contacten met scholen voor beroepsonderwijs
De betrokkenheid van het bedrijf bij MBO-onderwijs verschilt per niveau.
Voor niveau 2 leerlingen heeft het bedrijf een relatie met een regionaal praktijk
opleidingscentrum. Dit centrum voert de praktijkopleiding uit voor de leerlingen.
Voor niveau 3 leerlingen (CNC-automatisering) voert het bedrijf zelf de
praktijkopleiding uit, alhoewel het gebruik maakt van de diensten van Kenteq (deze
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dienst heet Mentor+). Kenteq verzorgt de begeleiding van de leerlingen op de
leerplek in het bedrijf.
Leerlingen die de niveau 4 opleiding (werktuigbouwkunde) volgen, doen slechts
enkele perioden van werkervaring in het bedrijf op omdat deze opleiding niet in een
BBL-vorm (als duale opleiding) mogelijk is, maar alleen als voltijd opleiding.
Het bedrijf wil graag dat al zijn werknemers minimaal een kwalificatie op niveau 3
hebben. Deze wens maakt het nog moeilijker om geschikte werknemers te vinden.
Het bedrijf heeft regelmatig contact met het ROC, maar is niet tevreden over de
ondersteuning die de school aan de leerlingen geeft. De scholen in het algemeen
hebben niet genoeg contact met het bedrijf en hebben niet genoeg technische
expertise om de leerlingen te begeleiden en hen voor te bereiden op het deel van de
opleiding dat in het bedrijf plaats vindt.
De lesprogramma’s van het MBO zijn niet voldoende volgens de bedrijfsleider. De
programma’s zijn te smal en leveren onvoldoende kennis van materialen en van
wiskunde. Sommige programma’s hebben een te hoog ‘fun’ gehalte, omdat de
scholen het makkelijker willen maken voor de leerlingen om de opleiding met succes
af te ronden.
De meeste leerlingen die in het MBO starten hebben te weinig vaardigheden
opgedaan in hun voorafgaande opleiding (meestal is dit het VMBO).
Bijscholing
Bijscholing wordt zeer gestimuleerd. Werknemers worden aangemoedigd om elk
soort bijscholing te starten. Dit betekent dat het niet altijd nodig is dat de scholing
direct nuttig voor het bedrijf is. Bijscholingsbehoefte wordt bepaald via
functioneringsgesprekken, foutrapporten van machines waaraan de werknemers
gewerkt heeft en door EVC (elders verworven competenties). Bij EVC worden
externe assessoren ingezet. Het resultaat van een EVC-traject kan een certificering
en / of een advies voor bijscholing zijn.

60

Bedrijf 3
Basisgegevens van het bedrijf
Het bedrijf produceert industriële onderdelen middels CNC-draaien en -frezen. De
meeste producten zijn erg groot. Als het nodig is voor de afwerking van een product
zorgt het bedrijf ook voor enig las- en constructiewerk.
Het betreft hier een onafhankelijk familiebedrijf dat 13 jaar geleden is opgericht. Het
bedrijf is gevestigd in de buurt van Rotterdam in een gebied met havenactiviteiten en
scheepsbouw.
Het bedrijf heeft geen eigen producten. Onderdelen worden geleverd aan andere
productiebedrijven
werkzaam
in
uiteenlopende
sectoren
(bijvoorbeeld
voedselproductie, baggerindustrie, scheepsbouw). Voorbeelden van onderdelen die
het bedrijf produceert zijn scheepsroeren en wormassen. De hoofdactiviteiten zijn
draaien en frezen van metalen producten via CNC-machines. Beide
bewerkingsvormen zijn even belangrijk. De producten zijn vaak erg groot (van 9
millimeter tot zelfs 6 meter). De series zijn klein, meestal minder dan 20 stuks. Het
constructie- en laswerk doet het bedrijf alleen als aanvulling op draai- en freeswerk
dat gedaan wordt. Slechts één werknemer doet dit constructie- en laswerk.
Het bedrijf krijgt zijn orders via mond-op-mond reclame.

Situatie en problemen met betrekking tot het tekort aan vakkrachten
(Wat zijn de probleemgebieden van het bedrijf; waar en hoe openbaart zich het
tekort aan vakkrachten?)
Bedrijfsfilosofie
Tot enkele jaren geleden nam het bedrijf al het werk aan dat het krijgen kon; het idee
om werk te weigeren was uit den boze. Dit heeft tot problemen geleid met levertijden.
Andere oorzaken die bijdroegen aan de problemen met de levertijd waren de slechte
organisatie van het werk. De productieprocessen liepen niet erg soepel en het bedrijf
had problemen met het beoordelen van orders (of deze geaccepteerd moesten
worden of niet) en de planning van werk. Kort geleden heeft het bedrijf
veranderingen doorgevoerd waardoor het meer kritisch is in het accepteren van
werk. Er wordt ook meer tijd besteed aan het plannen van het werk en aan het
beoordelen of een product in de lijn van hun bedrijf past. Met deze veranderingen is
de levertijd minder problematisch geworden.
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Personeelsmanagement
Het bedrijf heeft in totaal 20 personen in dienst. 17 hiervan werken in de productie.
Het bedrijf is gestart als eenmansbedrijf en is constant gegroeid tot enkele jaren
geleden. Toen is besloten om niet verder te groeien omdat dan verhuizing naar een
groter gebouw en verandering van organisatiestructuur nodig zou zijn.
De meeste werknemers zijn tussen de 18 en 35 jaar oud, vier zijn er rond de 50 jaar.
Verloop van het personeel is niet aanwezig. Omdat het personeel relatief jong is en
er geen verloop in personeel is, is het bedrijf niet bang voor het verlies van kennis en
ervaring door het veranderen van baan of het met (vervroegd) pensioen gaan van
personeel. Ook ziet het bedrijf geen problemen met personeel dat (vervroegd) met
pensioen zou gaan. Hiervoor is het personeel nog niet oud genoeg.
Er bestaat geen HR-afdeling of functie in het bedrijf. Het bedrijf heeft geen
kennismanagement systeem, omdat het bedrijf niet denkt dat werknemers het bedrijf
zullen verlaten. Het werd het bedrijf enkele jaren geleden echter wel duidelijk dat er
te weinig was vastgelegd (over orders), toen de eigenaar voor langere tijd door ziekte
afwezig was. Dit heeft ertoe geleid dat er duidelijkheid moest komen over de
organisatiestructuur en dat gegevens over orders, klanten en andere contacten
genoteerd moesten worden. Dit is tot op heden deels in de praktijk gebracht.
Sinds ongeveer vijf jaar heeft het bedrijf problemen met het werven van nieuw
personeel. In het bijzonder aan nieuw ervaren personeel kan het bedrijf niet komen.
Het dagelijks werk
Elke werknemer is gekoppeld aan een machine en kent hier alles van. Het
programmeren van machines wordt aan de machine zelf gedaan.
Omdat de gebruikte materialen erg groot en hierdoor kostbaar zijn en het produceren
van een onderdeel veel tijd kost is er een groot afbreukrisico. De bedienaars moeten
de machines daarom constant bewaken tijdens de werking ervan.
Voor frezen worden alleen CNC-machines gebruikt. De zes aanwezige machine
hebben allemaal hetzelfde besturingssysteem.
Bijna alle machines voor draaien zijn computergestuurd. Er zijn slechts enkele
conventionele machines aanwezig. De computergestuurde machines hebben niet
allemaal hetzelfde besturingssysteem. Als een werknemer zou vertrekken zou dit
een verlies van kennis een dus een probleem kunnen opleveren.
Normaal gesproken blijft elke werknemer bij dezelfde machine. Dit levert een risico
op voor als een werknemer het bedrijf verlaat of onverwacht afwezig is. Er is geen
simpele vervanging van werknemers. Dit risico is groter voor de CNC draaimachines
van het bedrijf omdat deze machines niet allemaal hetzelfde besturingssysteem
hebben. De freesmachines hebben, alhoewel ze wat betreft uitvoering verschillend
zijn, allemaal hetzelfde besturingssysteem.
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Bijscholing van werknemers
Bijscholing van werknemers wordt niet gestimuleerd door het management van het
bedrijf. Geen enkele werknemers heeft, in de 13 jaar dat het bedrijf bestaat, enige
vorm van bijscholing gevolgd. Als een werknemer een bijscholing zou willen doen
dan is het aan de werknemer zelf om naar het management te gaan en dit aan te
kaarten. Er is geen beleid hoe met een dergelijke vraag omgegaan wordt. De
eigenaar en de bedrijfsleider konden geen pasklaar antwoord geven hoe zij zouden
reageren op een verzoek van een werknemer, omdat er geen beleid en ervaring is.

Werkwijzen voor maatregelen / initiatieven om het tekort aan
vakkrachten te verminderen dan wel te voorkomen
Betrokkenheid bij scholing en contact met scholen voor beroepsonderwijs
Tot verleden jaar had het bedrijf elk jaar twee nieuwe leerlingen. Op het moment zijn
er in het bedrijf twee leerlingen die vorig jaar hun opleiding gestart zijn; een hiervan is
vrouw. Zij volgen een BBL-opleiding op niveau 2 in conventioneel draaien en frezen.
Een groot deel van de tijd draaien zij mee in de productie. De bedrijfsleider en een
werknemer van de werkvloer begeleiden de leerlingen. Beiden zijn officieel door
Kenteq erkend als praktijkopleider. De meeste leerlingen blijven in het bedrijf nadat
zij hun opleiding succesvol hebben afgerond.
Eenmaal per jaar bezoekt de begeleider van school het bedrijf. De bedrijfsleider en
eigenaar zijn niet tevreden over de lesmethoden van de school. De basiskennis van
de leerlingen is onvoldoende en leerlingen hebben vaak een gebrekkige motivatie.
De kennis van leerlingen is minder geworden door de jaren heen. Het bedrijf
onderneemt geen acties om dit te veranderen.
Momenteel worden er geen nieuwe leerlingen in het bedrijf aangenomen vanwege de
prioriteit die het bedrijf gesteld heeft om de processen en de structuur van het bedrijf
te verbeteren. Het begeleiden van leerlingen kost teveel tijd.
Werving
Nieuw personeel wordt geworven middels het plaatsen van advertenties in regionale
uitgaven van een landelijk dagblad. Deze advertenties komen automatisch ook op de
website van dit dagblad.
Er wordt geen gebruik gemaakt diensten van het CWI omdat dit niet als effectief
gezien wordt. Op het moment heeft het bedrijf vacatures voor een CNC-draaier en
een CNC-frezer. De laatste vijf jaar is het moeilijk geworden om geschikte
kandidaten te vinden voor deze functies. De selectie van kandidaten vindt
hoofdzakelijk plaats op basis van hun technische kennis en vaardigheden. Ervaring
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is geen vereiste omdat er volgens het bedrijf toch geen ervaren vakkrachten te
krijgen zijn momenteel.
Het bedrijf is bereid om oudere werknemers aan te nemen.
Het bedrijf is niet betrokken bij activiteiten die er in samenwerking met andere
bedrijven en organisaties naar streven het aanbod aan vakkrachten te verhogen
(bijvoorbeeld het promoten van het werken in de metaal).
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Good practice bedrijven Slovenië
Bedrijf 1
Basisgegevens van het bedrijf
Het bedrijf is ontstaan uit een fusie van twee bedrijven die beide in 1959 opgericht
zijn. Met deze verandering in 2001 is het bedrijf tevens onderdeel geworden van een
bedrijvengroep met 25 vestigingen in acht landen. Momenteel heeft de onderzochte
vestiging 833 werknemers. Het moederbedrijf heeft ongeveer 7000 werknemers. De
omzet van het bedrijf groeit continue en was in 2007 ongeveer € 71 miljoen.
Het belangrijkste werkgebied van het bedrijf is de productie en ontwikkeling van
onderdelen voor de automobielindustrie. De belangrijkste technieken die het bedrijf
gebruikt, zijn het gieten van metaal, het verwerken van metalen onderdelen en
lassen. De productie van metalen onderdelen vindt plaats met conventionele en CNC
draai- en freesbanken die opgesteld staan in productielijnen.
De meest belangrijke klanten zitten in de Europese auto-industrie. Het bedrijf
behandelt elke klant individueel en probeert aan alle eisen van de klanten tegemoet
te komen en bestaande klanten te behouden.
Het werkgebied van het bedrijf is een erg competitieve industriële sector waar alleen
met kennis, innovatie, samenwerking met universiteiten en instituten en creatieve en
toegewijde werknemers een belangrijke positie ingenomen kan worden.
Het bedrijf streeft continue naar de optimalisatie van het productieproces. Om de
concurrentie het hoofd te bieden investeert het bedrijf continue in moderne
technologische uitrusting en de introductie van nieuwe productielijnen. Nieuwe
technologieën worden geïntroduceerd om een effectievere procescontrole,
productkwaliteit en betere concurrentiepositie te verkrijgen.
Het management van het bedrijf is er zich van bewust dat voor het behalen van
goede kwaliteit iedereen nodig is. Het bedrijfsmanagement is opgezet in
overeenstemming met kwaliteitsnormen; vooral volgens de normen uit de automobiel
productie.

Situatie en problemen met betrekking tot het tekort aan vakkrachten
(Wat zijn de probleemgebieden van het bedrijf; waar en hoe openbaart zich het
tekort aan vakkrachten?)
In de omgeving van de vestiging van het bedrijf heeft de productie-industrie in de
jaren 90 van de vorige eeuw een enorme crisis doorgemaakt. Veel bedrijven gingen
failliet. Dit heeft negatieve invloed gehad op de interesse van jongeren voor
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beroepsopleidingen, en in het bijzonder beroepsopleidingen in de mechanische en
elektrotechnische industrie. Ouders waren terughoudend om hun kinderen voor een
beroep te laten leren waarin zij zelf overbodig waren geworden. Het werk en de
banen werd voorgesteld als onbetrouwbaar, zwaar en vies. Dit resulteerde in een
tekort van een hele generatie aan vakkrachten. Oudere werknemers, die in de crisis
hun baan niet verloren gaan nu met pensioen en er zijn niet genoeg jonge
gekwalificeerde vakkrachten om hen te vervangen.
Het bedrijf heeft experts in dienst uit de werktuigbouwkunde, metaaltechniek en
commerciële techniek. Het zijn vooral vakkrachten met opleidingsniveau III (draaiers,
metaalbewerkers en bankwerkers) en met niveau IV (werktuigbouwkunde en CNCbedienaars).
Vakkrachten in de metaal moeten kennis van materialen en van basisbewerkingen in
de metaal hebben. Doordat er een tekort is aan vakkrachten op de arbeidsmarkt, is
het bedrijf genoodzaakt om medewerkers aan te nemen die niet in de metaal hun
opleiding gehad hebben en niet gewerkt hebben in de metaal. Dergelijke
werknemers zijn geschikt voor het werken in de productielijnen, waar de taken tot in
detail gedefinieerd zijn door procedures en standaarden.
Voor dergelijk werk zijn werknemers nodig die bereid zijn om getraind te worden voor
het werk en die de bedrijfsregelingen, hiërarchie en het managementsysteem
accepteren. Van deze werknemers wordt verwacht dat ze willen werken, dat zij
getraind willen worden en dat zij functioneel lezen kunnen aanleren (het lezen en
begrijpen van instructies). Werknemers afkomstig uit een andere branche dan de
metaal vereisen meer supervisie en bedrijfsinterne training om ze met machines te
kunnen laten werken. Met werknemers uit de textielbranche heeft het bedrijf de beste
ervaring. Doordat er een crisis is in de textielindustrie zijn er veel werknemers uit
deze industrie op de arbeidsmarkt beschikbaar. De aangenomen werknemers
worden getraind voor werk in de productielijnen dat veel routine heeft, waardoor zij
het werkproces snel begrijpen. De training duurt normaal gesproken één week.
Het is duidelijk dat deze werknemers niet in de bedrijfshiërarchie kunnen
meegroeien; zij kunnen niet promoveren tot operators van een productielijn, hoofd
van een afdeling of tot ploegleider.
Voor het bedrijf is het duidelijk geworden dat de rol van technicus veranderd is. Een
technicus is een leerling die een 4-jarige opleiding in het secundair beroepsonderwijs
heeft afgerond. Onderzoek hoort niet tot hun werkterrein, zij zijn opgeleid tot
operators. Nieuwe werknemers starten als machinebedienaars (meestal CNC),
waarna later een promotie tot lijnoperator, hoofd van een technische afdeling of
onderhoudsafdeling plaatsvindt. De competenties die ze nodig hebben verandert met
de promotie. Ze hebben dan meer kennis nodig van CNC-machines, leiderschap,
psychologie, samenwerking en productiemanagement. Basiskennis van de metaal is
niet meer noodzakelijk. Het bedrijf verwacht van leerlingen dat zij al deze kennis
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kunnen opdoen in de, vorig jaar op de scholen voor beroepsonderwijs nieuw
gestarte, opleiding mechatronica technicus.
Een probleem wordt gezien in het feit dat scholen hun leerlingen stimuleren om nog
twee jaar door te leren na hun driejarige beroepsopleiding en zo technicus te worden.
De meeste leerlingen doen dit inderdaad. De sector raakt hiermee echter de beste
vakkrachten zoals draaiers, frezers, bankwerkers en metaalbewerkers kwijt.

Werkwijzen voor maatregelen / initiatieven om het tekort aan
vakkrachten te verminderen dan wel te voorkomen
Ontwikkeling van werknemers
Het bedrijf biedt opleiding en training aan, aan alle werknemers, die later de
belangrijkste werkplekken in het bedrijf bezetten.
De blauwdruk voor personeelsontwikkeling wordt opgezet met de resultaten van de
jaarlijkse gesprekken van management en hun werknemers. Met de resultaten van
deze gesprekken wordt training gepland en worden werknemers herplaatst volgens
horizontale of verticale lijnen in het bedrijf. Veranderingen in de lijn worden
overwogen naar aanleiding van de belangen van het bedrijf en het personeel.
De meeste cursussen en trainingen (85%) wordt intern uitgevoerd, in eigen
klaslokalen en met de eigen productieprocessen. Op deze manier wordt een snellere
overdracht van kennis tussen de werknemers verkregen, de organisatiekosten zijn
lager en het geldt als basis voor het ontwikkelen van een ‘lerend bedrijf’.
Het hoofd van de afdeling is verantwoordelijk voor training op zijn afdeling. In
december en januari beslissen de personeelsmanager met de hoofden van de
afdelingen over de prioriteiten van kennis en competenties die de werknemers
zouden moeten bezitten.
Werknemers volgens opleiding en training buiten het bedrijf waarbij het veelal gaat
om officiële erkende opleidingen. Het bedrijf is bereid tot het ondersteunen van
initieel beroepsonderwijs dat aansluit bij de bedrijfsstrategie, omdat de werknemers
zo een bredere kennis en betere motivatie krijgen en een persoonlijke ontwikkeling
doormaken die in de lijn zit van het werk.
Investering in opleiding en training
Het realiseren van de bedrijfsstrategische doelen, het uitvoeren van hoogstaand
technologisch werk en de verbetering hiervan vereist een doelgerichte investering in
kennis en vaardigheden. Onderwijs en training verhoogt de persoonlijk ontwikkeling
van werknemers. In 2007 was het aantal, per werknemer aan opleiding besteedde,
uren 41,7.
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Veel van de trainingen omvatte:
•

Communicatie en samenwerking,

•

Taalcursussen,

•

Kwaliteitsbewaking met de methode 6 Sigma,

•

Projectwerken met de programma’s Catia, Unigraphics en Pro/engineer,

•

Computercursussen.

De werknemers moeten zich ervan bewust zijn dat zij een deel van het bedrijfsproces
vertegenwoordigen en dat zij een actieve rol in dit proces moeten innemen. Zij
moeten zich ervan bewust zijn dat kwaliteit en milieubescherming belangrijk is en zij
het bedrijfsbeleid moeten begrijpen en samenwerken om de strategische doelen, die
het bedrijf heeft gesteld, te bereiken.
Kwalificatie van laag- en ongeschoolde werknemers
Ongeacht de kwalificatie van de persoon die in de productie komt te werken, is er
aanvullende training nodig voor elke nieuwe werknemer. Deze training is uniform,
ongeacht of de nieuwe werknemer uit de metaal komt of niet.
Een training van ongeveer 40 uur om bekend gemaakt te worden met de werkplek,
wordt verzorgd voor elke nieuwe werknemer. Zoals in het voorbeeld van werknemers
die afkomstig waren uit de textielbranche, krijgen deze nog een aanvullende training.
De training omvat ook een introductie in:
•

de organisatiestructuur van het bedrijf

•

de collectieve arbeidsovereenkomst

•

het beleid aangaande kwaliteit

De werknemers krijgen een intern certificaat voor het gekwalificeerd zijn om
werktaken op een bepaald werkplek of voor een bepaald werkproces te mogen
uitvoeren.
Een aangepaste training wordt verzorgd als een werknemer wordt herplaatst naar
een andere productielijn of binnen een productielijn; voor het uitvoeren van andere
taken of het bedienen van een andere machine.

Imagoverbetering van het bedrijf en van technische beroepen
Het bedrijf probeert interesse te wekken voor beroepen waarvoor er een tekort is.
Hiervoor organiseert het promotieactiviteiten om jongeren te stimuleren te kiezen
voor dergelijke beroepen.
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Het bedrijf is zich ervan bewust dat in sommige gevallen de ouders beslissen over de
beroepsopleiding van de kinderen. Dit is de reden waarom het bedrijf open dagen
organiseert waarvoor leerlingen en hun ouders worden uitgenodigd. Het bedrijf wil de
ouders en leerlingen laten zien dat de werkomstandigheden in de sector veranderd
zijn en dat het werken in de metaalindustrie niet zo vies meer is.
Het bedrijf nodigt ook directeuren en studiekeuzebegeleiders van basisscholen uit.
Aan hen wordt het werk van het bedrijf en de werkplekken laten zien om hen te
bewegen om leerlingen te motiveren om voor een beroep te leren waar momenteel
een tekort in is. Het bedrijf ondersteunt activiteiten van basisscholen om techniek te
promoten en doneert aan wedstrijden op het gebied van techniek en technologie in
het basisonderwijs.
Het bedrijf biedt stageplaatsen aan voor scholen van beroepsonderwijs. Het bedrijf
poogt hiermee de leerling over het bedrijf en de werkwijze van het bedrijf iets te
leren. Het bedrijf leert, in aanvulling hierop, jonge mensen kennen aan wie zij kunnen
uitleggen wat de mogelijkheden van financiële vergoeding vanuit de overheid zijn, en
wie zij kunnen vertelling over scholings- en carrièremogelijkheden binnen het bedrijf.
En tevens proberen zij deze leerlingen te werven voor een baan bij het bedrijf.
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Bedrijf 2
Basisgegevens van het bedrijf
Het bedrijf is opgericht in 1994. Het is gevestigd in het gebouw van een voorgaand
bedrijf met 1400 werknemers dat moest sluiten vanwege een faillissement. Het
bedrijf startte met 30 werknemers en een omzet dan € 0,9 miljoen uit de nationale en
buitenlandse markt. Op het moment werken er tussen de 95 en 100 mensen en heeft
het bedrijf een opzet van € 5 miljoen.
Het bedrijf produceert metalen onderdelen, machinerie en installaties. Het heeft
eigen producten zoals tractor laadschoppen, vrachtwagen laadkleppen and tanks
voor het transporteren van vloeibaar asfalt. Het bedrijf produceert ook volgens de
wensen van klanten.
Ongeveer 80 a 90% van de totale omzet van het bedrijf wordt behaald met export.
De belangrijkste klanten zitten in Duitsland, Oostenrijk, Italië en Zweden. Het sterkste
punt van het bedrijf is het excellente machinepark, in het bijzonder voor het
bewerken van grote producten.
De visie van het bedrijf is om de groei voort te zetten, een lange termijn ontwikkeling
van eigen producten en diensten op het gebied van frezen, bewerking en productie
van metalen producten en constructies. Het doel is om een lange termijn strategisch
partnerschap te ontwikkelen met buitenlandse partners.

Situatie en problemen met betrekking tot het tekort aan vakkrachten
(Wat zijn de probleemgebieden van het bedrijf; waar en hoe openbaart zich het
tekort aan vakkrachten?)
Het bedrijf heeft over het algemeen vakkrachten in dienst met een 3-jarige
beroepsopleiding tot lasser of productbewerker of met een 4-jarige beroepsopleiding
tot werktuigbouwkundige of CNC-bedienaar. Deze laatste werknemers zijn
gekwalificeerd voor het werken aan CNC-machine met de nieuwste technologie en
voor het leiden van een team.
Bij de start van het bedrijf waren er geen problemen met het vinden van werknemers.
Op dat moment waren er veel werkloze vakkrachten door faillissementen. De eerste
werknemers waren bijna allemaal vakkrachten van middelbare leeftijd met een
passende kwalificatie en werkervaring. Vandaag de dag zijn deze werknemers met
pensioen of bijna met pensioen. Jonge mensen zien niets in een beroepsopleiding.
Daarom heeft het bedrijf nu een probleem met het werven van nieuwe medewerkers.
Het bedrijf heeft geen lange termijn plan voor scholing en training van zijn
medewerkers. Het past zich aan, aan de momentele behoefte. Desalniettemin wordt
er prioriteit gegeven aan algemene competenties, die in de toekomst van nog groter
belang zullen worden. Voor het bedrijf is het belangrijk om systematisch kennis en
70

ervaring over te dragen tussen werknemers onderling; in het bijzonder van oudere
naar jongere werknemers.
In overeenstemming met de bedrijfsrichtlijnen gaat het bedrijf scholing en training op
het gebied van lassen, technologie en oppervlaktebehandeling en coaten stimuleren.
Het bedrijf voorziet voor de toekomst een vergelijkbaar productieprogramma. Er
wordt verwacht dat het aantal strategische partnerschappen zal uitbreiden of de
partnerschappen veranderen. Daarom verwacht het management van het bedrijf
geen radicale veranderingen in de vereisten voor vakkrachten.
Van toekomstige vakkrachten verwacht het bedrijf dat zij meer praktische kennis
hebben opgedaan in hun initiële beroepsopleiding. Hierdoor krijgen de leerlingen
reeds tijdens hun opleiding vaardigheden uit het echte bedrijfsleven.
Het bedrijf heeft in het bijzonder een tekort aan gekwalificeerde lassers. Bij grotere
projecten worden aanvullende vakkrachten ingehuurd. De ervaring leert dat deze
ingehuurde krachten minder vaak afwezig zijn door ziekte en meer bereid zijn om
over te werken of in vakanties door te werken.

Werkwijzen voor maatregelen / initiatieven om het tekort aan
vakkrachten te verminderen dan wel te voorkomen
Ontwikkeling van werknemers
Het bedrijf hanteert geen plan voor carrièregroei, scholing of training van elke
individuele
werknemer.
In
overeenstemming
met
de
voorgenomen
bedrijfsontwikkelingsstrategie, definiëren afdelingsmanagers vaardigheden en
competenties die nodig zijn om de doelen te halen, die het bedrijf gesteld heeft. Het
bedrijf voorziet de werknemers van de hiervoor benodigde training. Ook kunnen
werknemers zelf een wens voor een specifieke training aangeven. Als deze wens
overeenkomst met de behoefte van het bedrijf dan kan de werknemer deze training
volgen. In het bijzonder cursussen voor buitenlandse taal, lassen en CNC-techniek
worden gestimuleerd. Trainingen voor het werken met CNC-machines worden
gestimuleerd, daar deze machines van strategisch belang zijn voor het bedrijf.
Ervaring leert dat werknemers niet bereid zijn om georganiseerde
bijscholingstrajecten bij te wonen. Daarom wordt meestal informele training
uitgevoerd; de oudere werknemers geven hun kennis en ervaringen door aan
jongere werknemers. Het bedrijf heeft gekozen voor een ‘carrousel’-training schema.
De werknemer leert hierin in een bepaalde periode de taken van een bepaalde
werkplek of van een bepaald team en wordt dan op een andere werkplek of in een
ander team geplaatst.
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Investering in scholing en training
Het bedrijf ondersteunt bijscholing voor werknemers en geeft financiële
ondersteuning als het gekozen studieprogramma in overeenstemming is met de
vereisten van het bedrijf.
De werknemers met een beroepsopleiding tot lassen hebben de mogelijkheid om
hun scholing te continueren en zo het niveau van mechanica technicus te bereiken.
Na afronding van hun opleiding blijven deze werknemers over het algemeen op
dezelfde werkplek in het bedrijf.
De werknemers met een opleiding tot mechanica technicus kunnen hun scholing
continueren en zo het niveau bereiken van mechanica op HBO of universitair niveau.
Op het moment werken er zeven werknemers in het bedrijf die een programma tot
mechanica technicus volgen en twee die studeren voor mechanica op HBO-niveau.

Scholing van laag- en ongeschoolde werknemers
Omdat het bedrijf zelf geen opleidingsprogramma’s heeft worden laag- en
ongeschoolde werknemers gestimuleerd om bepaalde cursussen bij de locale
opleidingsinstituten te volgen (buitenlandse talen, informatie technologie).
Het ‘carrousel’-training schema voorziet in de overdracht van kennis en
vaardigheden tussen werknemers onderling. Oudere werknemers dragen hun
ervaring over aan jongere.
Het bedrijf voorziet in en ondersteunt de training voor werknemers voor het bedienen
van grote CNC machines. Voor deze training koos het bedrijf de werknemers die
uitblonken in het werk. De werknemer wordt begeleid door een interne tutor/trainer.
In het begin voert de werknemer simpele taken uit en gaandeweg worden meer
complexe handelingen geïntroduceerd. Deze training duurt ongeveer twee jaar.
Het bedrijf biedt ook training aan, aan leerlingwezenleerlingen. Het heeft een
gekwalificeerde praktijkopleider voor de beroepsopleidingen in het leerlingwezen.
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Bedrijf 3
Basisgegevens van het bedrijf
Het bedrijf heeft een traditie van 60 jaar op het gebied van de productie van water
turbine, onderdelen voor hydro-elektrische energiestations en pompstations, als ook
voor hydraulische persen en industriële uitrusting (cilindrische en konische
aandrijvingen en hijskranen) en persgietmachines. Het bedrijf heeft zijn wortels in
een industriële bedrijvengroep van het voormalig Joegoslavië, dat in 1991 uiteenviel.
Tot 1991 was dit een van de grootste en modernste industriële bedrijvengroepen van
het voormalig Joegoslavië. De werkgebieden waren persgieten en de productie van
turbines voor hydro-elektrische energiestations. In samenwerking met zijn
strategische partners produceerde het bedrijf de uitrusting voor hydro-elektrische
energiestations in Joegoslavië en de rest van de wereld. Als deel van het bedrijf werd
de industriële school voor metaalkunde opgericht. Vandaag de dag is deze school
onafhankelijk van het bedrijf en behoort tot het netwerk van Sloveense openbare
scholen voor beroepsonderwijs.
In 2004 ging het bedrijf deel uitmaken van een bedrijvengroep bestaande uit 25
bedrijven in acht landen. Het bedrijf heeft 440 medewerkers in dienst. Bij de hele
bedrijvengroep werken 7000 werknemers.
De activiteiten van het bedrijf variëren van het ontwerp tot de productie, de installatie,
het in bedrijf stellen en het service verlenen. Alle producten en ontwikkeloplossingen
zijn het resultaat van eigen ontwikkeling. De meest prominente klanten van het
bedrijf zijn grote openbare of private energieproductie- en verkoopmaatschappijen.
De grootste projecten worden verkregen via internationale aanbestedingen. De
producten van het bedrijf worden geëxporteerd naar 50 landen wereldwijd. De
meeste projecten zijn er in de landen van het voormalig Joegoslavië.
Het bedrijf heeft een project georganiseerde opzet. De bedrijfsfuncties worden
gemanaged met een modern ERP informatiesysteem. Hiervoor heeft het bedrijf de
kwaliteitserkenning ISO 9001. Voor innovatie van producttechnologie en het opzetten
van technische documentatie maakt het bedrijf gebruik van CAD/CAM/CAPP
computersystemen. Het bedrijf heeft 12.000 m2 aan machinerie en productieruimte,
5.000 m2 aan lasruimte en 4.000 m2 aan assemblageruimte.

Situatie en problemen met betrekking tot het tekort aan vakkrachten
(Wat zijn de probleemgebieden van het bedrijf; waar en hoe openbaart zich het
tekort aan vakkrachten?)
Het bedrijf kampt met een tekort aan vakkrachten; in het bijzonder vakkrachten van
middelbare leeftijd die jonge werknemers in de werktaken kunnen introduceren en
hun ervaring kunnen delen. De producten die het bedrijf maakt zijn groot, wat een
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grote fabriek en grote machines vereist. Het bedrijf heeft problemen met het
personeelsverloop; in het bijzonder in de productie. Voor jonge werknemers die zijn
opgegroeid in het tijdperk van informatie technologie is het erg moeilijk om zich aan
te passen aan de industriële omgeving van het bedrijf. Zij verlaten het bedrijf vaak
omdat zij niet kunnen integreren in het sociale omgeving en de werkomgeving.
Grote machines worden normaal gesproken bediend door twee of meer werknemers
in ploegendienst, wat communicatie vereist. Hier treden problemen op bij combinatie
van jongere en oudere werknemers.
Het bedrijf heeft experts in dienst voor mechanica, metaaltechniek en commercie. Dit
zijn vooral werknemers met een 3-jarige beroepsopleiding tot draaiers,
metaalbewerker of bankwerker of met een 4-jarige beroepsopleiding in de mechanica
of als CNC-bedienaar.
Sinds enkele jaren ervaart het bedrijf een tekort aan CNC-bedienaars. Het
onderwerp CNC-techniek is tijdens de laatste hervorming van het Sloveense
onderwijssysteem opgenomen in het curriculum van de beroepsopleiding in de
mechanica. Het probleem is nu echter dat de leerlingen op school getraind worden
op modellen van CNC-machines die niet overeenkomen met die in de bedrijven,
zodat de opgedane kennis en vaardigheden niet direct zijn toe te passen.
Voor het werken aan CNC-machines heeft het bedrijf werknemers met 3-jarige en 4jarige beroepsopleidingen in de werktuigbouwkunde in dienst, waarbij werkervaring
gewenst is, maar bij gebrek aan werkervaring worden deze werknemers ook intern
opgeleid. Voor het werken aan conventionele machines zijn werknemers met een 2jarige of 3-jarige beroepsopleiding in de werktuigbouwkunde in dienst. Ook hiervoor
geldt dat werkervaring gewenst is, maar bij gebrek eraan worden ook deze
werknemers intern opgeleid.
Voor het werken in de ontwikkelingsafdelingen wil het bedrijf werknemers met een
HBO of universitaire opleiding in de werktuigbouwkunde. Werknemers in de
ontwikkeling hebben geen problemen op het werk omdat er met moderne
computerprogramma’s gewerkt wordt.
Buiten het hebben van basis beroepscompetenties worden voor de toekomst, het
beheersen van buitenlandse talen (Engels), het hebben van computervaardigheden
evenals de bereidheid om verder te leren, belangrijk. Alle werknemers moeten nu
reeds voor een computercursus slagen, omdat alle werkinstructies in elektronische
vorm worden aangeleverd. Werknemers moeten werkinstructies kunnen lezen en
begrijpen, rapporten kunnen schrijven en technische documentatie kunnen
controleren. Omdat veel werknemers klantcontact hebben, moeten zij kennis opdoen
van buitenlandse talen, in het bijzonder Engels.
Vaardigheden die belangrijker zijn geworden, zijn teamwork, samenwerking tussen
werknemer en klant, het kunnen overdragen van werk bij wissel van ploeg (in de
ploegendienst) en het bewust omgaan met kwaliteit.
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Ook een systematische kennisoverdracht tussen werknemers is zeer nodig, in het
bijzonder tussen oudere en jongere werknemers. Vanuit de strategie van het bedrijf
wordt onderwijs en training op het gebied van CNC-technologie, lassen en
thermische behandeling van metalen ondersteund.

Werkwijzen voor maatregelen / initiatieven om het tekort aan
vakkrachten te verminderen dan wel te voorkomen
Ontwikkeling van werknemers
Het bedrijf voorziet in bijscholing van de werknemers. Voor de realisatie van de
bijscholing werkt het bedrijf samen met het moederbedrijf, die het scholingsbeleid
van alle bedrijven van de groep coördineert.
Jaarlijkse gesprekken met medewerkers worden al sinds enige jaren uitgevoerd.
Ervaring hiermee leert dat dit goede momenten zijn om de werkomstandigheden, het
wederzijds begrip en de samenwerking te verbeteren.
Een ontwikkelings- en opleidingsplan voor werknemers wordt opgezet vanuit de
jaarlijkse medewerkergesprekken. Uit de gesprekken komen leervragen naar voren
die middels training of door herplaatsing (horizontaal of verticaal) in vergelijkbare
werkplekken beantwoord worden.
De HR-afdeling zet jaarlijks een scholingsplan op. Vanuit deze afdeling worden
interne seminars als ook bijscholing georganiseerd.
Bijzondere aandacht is er voor de werving en training van CNC-bedienaars. Voor
training tot CNC-bedienaars komen werknemers in aanmerking die minstens twee
jaar bij het bedrijf werken en in hun werk uitblinken. Training met begeleiding van een
interne begeleider duurt 6 tot 9 maanden.

Investering in scholing en training
De investeringen in scholing en training worden gedaan in overeenstemming met het
jaarlijkse scholingsplan. Computertrainingen, cursussen in buitenlandse talen en
teamwork trainingen worden uitgevoerd door externen.
Het bedrijf stimuleert bijscholing. In 2006 volgden 26 werknemers een reguliere
(beroeps)opleiding. Vier van hen haalden de titel Master of Science en een het Ph.D.
Het bedrijf stimuleert samenwerking van opleidingsinstituten en bedrijven om hoog
gekwalificeerde vakkrachten te krijgen.
Het bedrijf heeft zeer goede ervaringen met werknemers die ervoor kiezen om, na de
3-jarige beroepsopleiding, twee jaar verder te leren naast het werk. Hun praktische
ervaring wordt zo aangevuld met kennis, en zij leren over moderne technologie. Na
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afronding van deze 2-jarige opleiding blijven deze werknemers over het algemeen op
dezelfde werkplek.

Scholing van laag- en ongeschoolde werknemers
Wanneer er geen geschikte gekwalificeerde kandidaten voor bepaalde vacatures te
vinden zijn, neemt het bedrijf mensen aan met andere profielen en traint deze zelf.
Voor strategisch belangrijke werkzaamheden organiseren zijn in-company training
voor eigen toegewijde medewerkers.
Als in-company training worden ook trainingen verzorgd voor het verbeteren van de
beroepskennis en vaardigheden van reeds gekwalificeerde werknemers. In 2006
heeft het bedrijf de volgende onderwerpen in trainingen aan bod laten komen:
•

Computerondersteund construeren

•

Waterturbines

•

Gezondheid en beroepsveiligheid

•

Hydraulica

•

Ultrasoon testen van lassen

14 Medewerkers hebben in 2006 een lascertificaat behaald.
Het bedrijf biedt ook stageplaatsen aan, aan leerlingen in de metaal; in het bijzonder
voor metaalbewerkers, lassers en CNC-bedienaars.
Voor bepaalde profielen waarvoor er een tekort is op de nationale arbeidsmarkt
(bijvoorbeeld lassers), worden vaak buitenlandse werknemers aangenomen via
uitzendbureaus.
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Good practice bedrijven Wales (VK)
Bedrijf 1
Basisgegevens van het bedrijf
Het bedrijf is de grootste producent van met staal versterkte producten in het
Verenigd Koninkrijk en een van de grootste producenten van andere grote
staalproducten. In Cardiff zijn een smelterij en twee productiegebouwen gevestigd;
een voor wapeningsstaal en walsdraad een waar onder andere verlichtingssecties
geproduceerd worden.
In totaal wordt er ongeveer 900.000 ton gereed product geproduceerd en afgeleverd
elk jaar, veelal binnen het Verenigd Koninkrijk.
Het in Cardiff gezetelde bedrijf heeft zelf 450 werknemers in dienst en heeft enkele
honderden oproepbare medewerkers in de regio. Het bedrijf gebruikt de modernste
technologie voor de productie en het walsen van staal ten behoeve van de fabricage
van de uiteindelijke producten. De kennis in het bedrijf van de verwerking van staal of het nou afvalstaal is of het eindproduct - gecombineerd met state-of-the-art
besturing, verzekert het bedrijf ervan dat de producten betrouwbaar zijn en een
constante kwaliteit hebben.
De personeelsstructuur laat een gecombineerd personeel zien van ongeveer 900
werknemers waarvan er ruim 450 een direct arbeidscontract hebben met het bedrijf
en er 400 personen werk vinden op projectbasis. De variatie in competenties die het
bedrijf vraagt van zijn medewerkers is erg gespecialiseerd, mede gezien het feit dat
er gewerkt wordt van ontwerp tot aan productie. Sinds 2003 is er £200 miljoen
geïnvesteerd in het upgraden van de staalproductie tot de laatste stand van de
techniek. £150 miljoen hiervan is besteed aan nieuwe installatie en gereedschappen
en ongeveer £50 miljoen is besteed aan training en arbeidskrachten.
De werkgebieden zijn de productie van warm gewalste, geribde stalen staven (voor
gebruik als betonwapening), walsdraad, warm gewalste stalen platen en U-balken.
Omdat het bedrijf grote hoeveelheden staal in verschillende vormen produceert, zijn
de klanten vaak betrokken bij de distributie naar de locale producenten en
constructiebedrijven.
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Situatie en problemen met betrekking tot het tekort aan vakkrachten
(Wat zijn de probleemgebieden van het bedrijf; waar en hoe openbaart zich het
tekort aan vakkrachten?)
De HR afdeling neemt vandaag de dag alleen personeel aan die de Britse
nationaliteit hebben en werft voornamelijk via het adverteren in tijdschriften, websites
en arbeidsbureaus. Vanwege het feit dat het moederbedrijf Spaans is, wordt er
momenteel echter ook personeel uitgewisseld tussen de verschillende bedrijven in
de groep.
Het bedrijf heeft veel werknemers in dienst en streeft constant naar het behoud van
vaardigheid van de werknemers. Terwijl erkend wordt dat er moeilijkheden zijn om de
competenties van de werknemers op het juiste peil te houden lukt het met de huidige
bedrijfsstrategie toch om een voldoende instroom van geschikt personeel te
garanderen.
Het gebrek aan ervaring van personeel dat kort geleden is aangenomen, is het
meest voorkomende probleem van het bedrijf. Voor een groot bedrijf als dit is het
werven van personeel met de juiste vaardigheden lastig, in het bijzonder voor de
hogere opleidingsniveaus. Veranderingen in de beroepen vraagt om anders
toegeruste vakkrachten en technici. Dit kan het bedrijf die niet op de korte termijn
aanpakken. Het bedrijf probeert dit probleem op te lossen door meer leerlingen aan
te nemen.
Wat voor het bedrijf belangrijker is, is het creëren van een omgeving waarin
werknemers binnen het bedrijf blijven en hun specialistische vaardigheden
doorgeven. Het blijkt dat een gebrek aan vaardigheden voornamelijk voorkomt bij
nieuw geworven medewerkers, wat niet vreemd is. Vandaar dat het bedrijf grote
investeringen doet in het ‘Modern Apprenticeship’ systeem.
De strategie van het bedrijf om een tekort aan vakkrachten te verhelpen is dus door
veel te investeren en het eigen personeel te trainen, van leerling tot technicus, om
vaardigheden te ontwikkelen die belangrijk zijn voor de toekomstige ontwikkeling van
het bedrijf.

Werkwijzen voor maatregelen / initiatieven om het tekort aan
vakkrachten te verminderen dan wel te voorkomen
Modern Apprenticeship Programma
Om een tekort aan vakkrachten te verhelpen investeert het bedrijf veel in het
leerlingwezensysteem, waarin leerlingen een vierjarige opleiding in het
beroepsonderwijs volgen.
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In eerste instantie volgen leerlingen de opleiding 'National Certificate in Engineering’
tot ‘Technical Certificate’ en het ’National Vocational Qualifications’ (NVQ) op niveau
2 en 3, die zij behalen na een gecombineerde opleiding op een ‘college for further
education’ (school voor middelbaar beroepsonderwijs) en in het bedrijf. Leerlingen
leren ook voor het 'Higher National Certificate’ via een opleiding in het hoger
onderwijs.

Kennismanagement
Kennismanagement is een belangrijk onderdeel van de in-company training, die het
tekort aan vaardigheden binnen het bedrijf aanpakt. Leerlingen werken nauw samen
met verschillende vakkrachten zodat vaardigheden worden aangeleerd en
doorgegeven. Het bedrijf is trots op zijn flexibiliteit, doordat de meerderheid van de
werknemers kundig is in verschillende productieprocessen en technieken die zij via
de training geleerd hebben.

‘Carrousel’ Training
Het bedrijf hanteert bij het opleiden van leerlingen een ‘carrousel’ werkwijze waarbij
een leerling voor een bepaalde periode in een bepaald gebied werkt alvorens hij naar
een ander werkgebied gaat om daar de bijbehorende processen te leren. Dit gaat zo
de hele opleiding door.

Training op alle niveaus en het aanbieden van ‘Continual Professional
Development’ (CPD)
Bij Continual Professional Development wordt continue aandacht besteed aan
professionele ontwikkeling.
De kwalificaties van werknemers varieert van productie-operator op niveau 2 tot
post-universitair ingenieur op niveau 5 in een groot aantal specialisaties, zoals ook
verwacht kon worden in een industriële omgeving met groot en zwaar volume.
Bijscholing is uitgebreid tot CPD voor personeel dat hun vaardigheden wil uitbreiden
middels verschillende beroepsgerichte cursussen en op maat gemaakte
specialistentraining.
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Bedrijf 2
Basisgegevens van het bedrijf
Dit bedrijf werkt vanuit een speciaal ontworpen gebouw in het centrum van Cardiff.
Het bedrijf heeft ruime ervaring in het ontwerpen en produceren van een grote
variëteit aan installaties, variërend van complete turn-key projecten, inclusief
procesoptimalisatie en het vernieuwen van de bestaande mechanische en
elektrische installatie, tot de fabricage en het samenstellen van componenten en
productiewerk.
Het bedrijf is gespecialiseerd in de fabricage, bewerking en assemblage van
enkelstuks en complete assemblages tot een gewicht van 20 ton. Het bedrijf heeft
een aanzienlijke investering gedaan in moderne machines voor metaalbewerking
inclusief CNC frees- en boormachines. Om de investering in machinerie en
personeel tot zijn recht te laten komen heeft het bedrijf het ISO 9001 certificaat
gehaald.
De werkgebieden van het bedrijf zijn gerelateerd aan de reparatie, revisie en het
opknappen van een breed assortiment van constructie elementen. De verschillende
vaardigheden die het bedrijf van de werknemer eist zijn erg gespecialiseerd. Deze
variëren van het gebruik van de laatste technieken in Computer Aided Manufacture
(CAM), onderdelenbewerking, assemblage en lassen. De belangrijkste
productiegebieden zijn de metaalbewerking, montage en fabricage.
De markten van de klanten van het bedrijf zijn staalbedrijven, energiebedrijven en de
papier en chemische industrie. Een belangrijk deel van de diensten van het bedrijf is
het installeren en de reparatie van tandwielkasten voor de zware industrie, meestal
ter plekke bij de klant.
Momenteel heeft het bedrijf 40 personeelsleden in de productie voor bewerkings- en
onderhoudstaken. Vakkrachten worden ook uitgeleend voor het werken bij een
dichtbij gelegen productiebedrijf. Het kantoorpersoneel van het bedrijf bestaat uit 12
personen in de administratie, 3 personen van HR en 4 personen in de verkoop.

Situatie en problemen met betrekking tot het tekort aan vakkrachten
(Wat zijn de probleemgebieden van het bedrijf; waar en hoe openbaart zich het
tekort aan vakkrachten?)
De kwalificaties en de technische kennis en ervaring van de werknemers zijn erg
belangrijk voor het bedrijf. Vaardigheden als tandwielfrezen zijn nodig en initiatieven
worden opgestart om personeel te ontwikkelen middels kennismanagement
activiteiten. Dit wordt gedaan om efficiënt aan klanteisen te kunnen voldoen, in dit
voor het bedrijf belangrijke werkgebied. Veel van de vakkrachten in het bedrijf
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hebben bijna de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en daarom zal er de komende
vijf jaar een ernstig tekort aan ervaren bedienaars ontstaan.
De meerderheid van het personeel werkt al lange tijd bij het bedrijf en wordt gezien
als hoog gekwalificeerd personeel dat gelijk staat aan niveau 3 technici.
Alle nieuwe medewerkers krijgen bij aanvang van hun aanstelling een introductie in
ARBO, wat een onderdeel is van het in-company scholingsbeleid.
In het algemeen echter worden trainingen voor werknemers slechts opgezet als er
een behoefte is aan het verbeteren van de vaardigheden van werknemers in
bepaalde gebieden.
Het bestaande personeel heeft vele jaren ervaring in de, in het bedrijf gehanteerde,
werkprocessen, maar het gevaar bestaat dat het bedrijf de aanwezige vaardigheden
verliest vanwege de hoge leeftijd van het personeel. Dit heeft geleid tot een
verandering van het scholingsbeleid en een investering in leerlingwezen om jonge
mensen te laten begeleiden door ervaren vakkrachten om zo de specifieke
vaardigheden van deze industrie door te geven.
De afdeling personeelszaken heeft gepoogd om gekwalificeerde vakkrachten te
werven maar personen met de vereiste vaardigheden zijn niet beschikbaar op de
arbeidsmarkt. Deze situatie lijkt te zijn ontstaan met het hebben moeten sluiten van
locale constructiebedrijven, waarna de vakkrachten uit deze bedrijven ervoor
gekozen hebben om in een ander beroep verder te gaan.
Veel van de werknemers die interesse toonden in het verder ontwikkelen van hun
vaardigheden hebben de mogelijkheid gekregen om hun niveau via leren tijdens het
werk te verhogen tot het benodigde niveau. Officieel erkende certificaten of diploma’s
zijn echter niet verkregen.

Werkwijzen voor maatregelen / initiatieven om het tekort aan
vakkrachten te verminderen dan wel te voorkomen
Het bedrijf hanteert drie strategieën om een tekort aan vakkrachten en een tekort aan
competenties bij werknemers te verhelpen. De strategieën zijn gekoppeld aan de
volgende onderwerpen:

Modern Apprenticeship Programma
De opleidingsstrategie van het bedrijf is om leerlingen aan te nemen en om
contacten aan de gaan met leerlingen die al een beroepsopleiding in de techniek aan
het volgen zijn. Het bedrijf vindt dit laatste belangrijk omdat deze leerlingen hun
interesse voor de sector al hebben aangetoond. De school voor beroepsonderwijs
geeft aan het bedrijf door welke leerlingen zij geschikt achten voor een
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leerlingwezenopleiding in het bedrijf. Deze leerlingen hebben op school al
basisvaardigheden opgedaan die verder uitontwikkeld worden in het bedrijf.
Het bedrijf is ervan overtuigd dat het zijn personeel moet ontwikkelen om flexibel te
kunnen handelen en zo goed aan klanteisen te kunnen voldoen. Het bedrijf is er trots
op dat het dit ook daadwerkelijk waar maakt.
Het National Qualification Framework (NQF) - de nationale kwalificatiestructuur – lijkt
vooralsnog te voorzien in de algemene opleidingsbehoefte van leerlingen voor het
bedrijf. Het voorziet leerlingen van een basis waarmee het bedrijf via werkend leren
de vaardigheden van de leerling, specifiek voor het bedrijf noodzakelijk, kan
vergroten.

Continued Professional development (CPD)
Bijscholing binnen het bedrijf is gebaseerd op Continual Professional Development
(CPD) en bestaat uit modules die voor werknemers zijn die een interesse tonen in
hun eigen ontwikkeling en die aan de behoefte van het bedrijf voldoen. Het bedrijf
betaalt de cursuskosten voor personeel dat een avondcursus volgt. De cursussen
variëren van Computer Aided Drafting (CAD), Computer Numerical Control (CNC) tot
zelfs bedrijfskunde op universitair niveau.

Kennismanagement
Kennismanagement speelt een belangrijke rol bij het overdragen van kennis tussen
oudere ervaren werknemers en jongere, minder ervaren, medewerkers binnen het
bedrijf. Het bedrijf is bezig met het implementeren van een meer omvattend
leerlingwezenprogramma dat ervoor moet zorgen dat specialistische vaardigheden
niet verdwijnen.
De belangrijkste strategie van het bedrijf om een tekort aan vakkrachten te verhelpen
is dus om eigen personeel op te leiden van leerling tot vakkracht, waarbij
vaardigheden ontwikkeld worden die belangrijk zijn voor de toekomstige ontwikkeling
van het bedrijf.
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Bedrijf 3
Basisgegevens van het bedrijf
Dit bedrijf is de Britse tak van de Soehner bedrijvengroep en is opgericht in 1993. Het
maakt deel uit van een omvangrijke organisatie met een bewezen historie als een
leverancier van auto-onderdelen aan klanten over de hele wereld.
Het bedrijf heeft ongeveer 230 mensen in dienst en is gevestigd in Tonyrefail, in
Rhondda Valley en produceert hoge-precisie technische thermoplastische injectie
gietstukken. Het bedrijf is gespecialiseerd in het productie en het overmoulden van
metalen onderdelen (=Het insluiten van een ander onderdeel bij het spuitgieten) voor
de automobielindustrie. Deze techniek levert zowel metalen als kunststoffen
onderdelen waarin een variëteit aan elektrische, constructieve en mechanische
eigenschappen kunnen worden geïntegreerd. Deze productiemogelijkheden zorgen
voor de unieke verkooppositie van het bedrijf.
Het personeel van het bedrijf bestaat voor ongeveer 10% uit kantoorpersoneel en
voor 90% uit productiekrachten. Van de gekwalificeerde werknemers heeft ongeveer
50% een kwalificatie op niveau 2 en de andere 50% op niveau 3 of 4. De
voorspelling voor de toekomst is dat kwalificatieniveaus hoger zullen moeten worden
door toegenomen automatisering en innovatie in het productieproces.
De werkgebieden van het bedrijf zijn divers en strekken zich uit over een breed
aantal sector zoals de automobielsector, de witgoedsector, de sanitairsector, de
medische sector, de elektronica, de communicatie en de elektrotechniek op zowel
nationaal als internationaal niveau.

Situatie en problemen met betrekking tot het tekort aan vakkrachten
(Wat zijn de probleemgebieden van het bedrijf; waar en hoe openbaart zich het
tekort aan vakkrachten?)
Wervingsproblemen en tekorten aan competenties bij de zittende werknemers
Het bedrijf wordt als goede werkgever gezien in de regio, als het gaat om salaris en
arbeidsomstandigheden. Daarom zijn er momenteel geen wervingsproblemen. Het
bedrijf heeft zeer effectieve strategieën om een tekort aan vakkrachten en een tekort
aan competenties bij zittende werknemers binnen het bedrijf zelf op te lossen.
Zoals bij de meeste grote bedrijven wordt geen mogelijkheid onbenut gelaten om op
een planmatige en gecoördineerde manier gebruik te maken van de vaardigheden
die de werknemers bezitten en om het zittend personeel zich verder te laten
ontwikkelen via verschillende strategieën.
Veel belovende werknemers reageren op vacatures die hen ten ore zijn gekomen,
door de goede reputatie die het bedrijf in de regio heeft opgebouwd. Headhunten
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wordt ook toegepast als het bedrijf elders een persoon heeft ontdekt die over de
juiste vaardigheden en ervaring voor het bedrijf beschikt.

Werkwijzen voor maatregelen / initiatieven om het tekort aan
vakkrachten te verminderen dan wel te voorkomen
Het scholingsbeleid en de strategie van het bedrijf richt zich op het tekort aan
vakkrachten en tekorten aan competenties van zittend personeel.
Modern Apprenticeships
Elk jaar wordt een klein aantal leerlingen geworven om er zeker van te zijn dat er een
constante instroom is van gekwalificeerd personeel voor de productie.
De leerlingen volgen parttime onderwijs op het College for Further Education (school
voor middelbaar beroepsonderwijs) voor NVQ niveau 2 en een City&Guilds Craft
kwalificatie, waarbij de leerling op het werk gebaseerde kennis combineert met
formele op de praktijk gebaseerde kwalificaties, opgedaan op de school voor
middelbaar beroepsonderwijs.
Dit model vormt de basis voor de ontwikkeling van jonge leerlingen op nationaal
niveau, die de mogelijkheid hebben om na niveau 2 voor een niveau 3 kwalificatie
door te leren, wat gelijk staat de status van technicus. Deze strategie verzekert het
bedrijf ervan dat er constant werknemers de juiste praktische vaardigheden
ontwikkelen die voor de productie nodig zijn.
Promotiestrategie
Via een strategie die promotie binnen het bedrijf stimuleert poogt het bedrijf
individuele vooruitgang te stimuleren en continuïteit te verzekeren op sleutelposities,
inclusief het management, technische en specialistische rollen.
Het scholingsbeleid van het bedrijf benadrukt de nationale kwalificaties van het
National Vocational Qualifications (NVQ’s), de technische beroepskwalificaties van
City & Guilds, het BTEC en het hoger onderwijs. Het bedrijf zal scholing voor elke
werknemer ondersteunen die interesse toont in het verbeteren van zijn competenties
en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, mits dit ook voordeling is voor het
bedrijf.
Leerplekken worden aangeboden aan leerlingen werktuigbouwkunde, leerlingen met
commerciële richtingen, mechatronica leerlingen, leerlingen technisch tekenen, spuiten giettechniek leerlingen en leerlingen gereedschap maken.
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Dit belangrijke deel van de strategie voor loopbaanplanning moet ervoor zorgen dat
vaardigheden worden ontwikkeld en uit de bedrijfsinfrastructuur opgroeien. Het
bedrijf stelt leerlingwezenopleidingen centraal in hun loopbaanplanning voor
vakkrachten.

Kennismanagement
Een tekort aan competenties wordt binnen het bedrijf op de traditionele manier
aangepakt. Individuele werknemers worden op een hoger competentieniveau
gebracht door het aanleren van vaardigheden en processen die gevaar lopen om uit
het bedrijf te verdwijnen, als het bedrijf niet pro-actief behoeften identificeert en
hierop actie onderneemt. Deze kennismanagement werkwijze wordt gezien als een
erg traditionele manier om de competenties van het personeel te ontwikkelen en
wordt al sinds jaar en dag toegepast.
Via kennismanagement worden ervaringen in de productie van hightech producten
doorgegeven aan leerlingen en andere personeelsleden waarvan het
competentieniveau gehoogd moet worden. Er is een groeiende behoefte aan
dergelijke kennismanagement activiteiten vanwege het feit dat er nieuwe producten
en processen ontwikkeld waar veel ICT en besturingstechniek bij gebruikt wordt, wat
heeft geleid tot nieuwe eisen voor werknemers, gerelateerd aan deze aspecten van
de processen.
Door de hoge mate aan automatisering van het productieproces dat de interface is
tussen de computer en de daadwerkelijke productie, is er behoefte ontstaan aan
mechatronica projectontwikkelaars. Om dit bijzondere tekort aan competenties te
verhelpen heeft het bedrijf werknemers geselecteerd die interesse getoond hebben
om zichzelf te ontwikkelen in deze richting van het bedrijf. Het bedrijf zal deze
personen bij bijscholing volledig ondersteunen.
Alle werknemers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en diensten
die klanten afnemen. Hiervoor is de persoonlijke en professionele ontwikkeling van
personeel cruciaal. Technische expertise is zeer belangrijk bij het werven van
vakkrachten.

Functioneringsgesprekken
Functioneringsgesprekken zijn noodzakelijk voor het bedrijf om op een effectieve
manier opleidingsbehoeften te managen en te evalueren. Dit is belangrijk omdat
opleiding en training helpt het individu te ontwikkelen, de prestatie van de organisatie
verbetert en het de bedrijfsplanning beïnvloedt.
Functioneringsgesprekken worden normaal gesproken jaarlijks uitgevoerd, waarbij
elk personeelslid spreekt met zijn of haar lijnmanager. Deze gesprekken maken het
voor het management mogelijk om standaarden te monitoren, om individuele
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trainingsbehoeften te creëren en om scholingsbehoeften van de gehele organisatie
te analyseren en plannen.
Het bedrijf volgt deze strategie om er zeker van de zijn dat competenties worden
behouden en dat tekorten aan competentie worden aangepakt, waarbij op hetzelfde
moment de motivatie, de houding en het gedrag van het personeel wordt verbeterd.
Functioneringsgesprekken worden gezien als essentieel voor carrière- en
loopbaanplanning, wat het bedrijf onderschrijft door hun strategie voor het behoud
van competenties en de aanpak van tekorten aan competenties zo op te zetten dat
speciale aandacht besteed wordt aan de behoeften van individuele werknemers.
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