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1. Introductie
Netwerken bestaan doorgaans uit gestructureerde en georganiseerde systemen of
samenwerkingsverbanden van organisaties met gelijke belangen, die elkaar op
lokaal, regionaal of nationaal niveau treffen. Netwerken kunnen worden omschreven
als: "een samenkomen van individuen of bedrijven die op een zinvolle en geplande
wijze gezamenlijk streven naar een doelgericht objectief". Deze integratie tot een
netwerk gaat zowel gepaard met het vormen van gezamenlijke doelen en belangen
als met netwerkspecifieke verwachtingen en ambities.
Netwerken vormen nuttige en praktische instrumenten die MKB-bedrijven in staat
stellen best practices en bedrijfsmiddelen te delen teneinde concurrerend te kunnen
blijven.
In onderstaande afbeelding ziet u de verschillende soorten netwerken in de
Europese landen die bij het project zijn betrokken.

Afbeelding 1:

Soorten netwerken
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2. Soorten netwerken
Algemeen gesproken heeft onderstaande beschrijving meer betrekking op
interorganisatorische dan op intraorganisatorische netwerken.
“Als eerste werkthese worden interorganisatorische netwerken (ION) hier gezien als
een policentrische vorm van organisatie, die wordt gekenmerkt door coöperatieve en
relatief solide relaties tussen autonome organisaties” (Morath 1996, p. 2). Mitchell
ziet een netwerk als “een specifieke reeks verbindingen tussen een gedefinieerde
reeks personen” (Mitchell 1969, p. 2). Behalve tussen interorganisatorische
netwerken wordt er onderscheid gemaakt tussen meerdere soorten
samenwerkingsvormen, zoals horizontale, verticale en diagonale samenwerking.
Over het algemeen bestaan interorganisatorische netwerken uit externe netwerken
die niet binnen ondernemingen, maar met ondernemingen bestaan. Binnen
interorganisatorische netwerken worden verschillende andere soorten netwerken
onderscheiden die hieronder in detail worden beschreven. Eerst worden de
algemene en specifieke kenmerken vermeld, gevolgd door voorbeelden uit een
aantal landen.
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3. Bedrijfsnetwerken
a. Strategische netwerken
Algemene beschrijving
Strategische netwerken zijn verticale samenwerkingsverbanden tussen bedrijven
binnen de waardeketen van kennis. De onderneming is de centrale participant die de
structuur en de functie van het netwerk bepaalt. Relaties met andere leden worden
onderhouden op basis van een marktgeoriënteerde en hiërarchische ordening.
Dit soort netwerken heeft de bescherming en/of ontwikkeling van de
concurrentiepositie door een continue innovatie van hun “producten” tot doel. ”Het
hoofddoel van de deelnemers aan het netwerk is de eigen reputatie te verbeteren
door samen te werken met competente partners binnen de wetenschap en
economie“ (Howaldt, Kopp 2007, p. 173).
Specifieke kenmerken
- advies (bijv. juridisch advies) inwinnen als instrument/strategie om een tekort
aan vakkrachten op de lange termijn te voorkomen;
- bedrijven profiteren van nieuwe kennis;
- focus op sector-/branchespecifieke vereisten, ondersteuning van
werkgeversbehoeften en industrievereisten;
- uitwisseling van ervaring, groei van concurrerend vermogen van kleine
bedrijven;
- mogelijkheden voor marketing- en/of reclame voor de sector, branche en
beroep;
- versterking van het imago van de branche, de regio en het beroep.

b. Regionale netwerken
Algemene beschrijving
Regionale netwerken zijn agglomeraties van ondernemingen afkomstig uit het
marketingwezen, die in hoge mate door verticale en horizontale bedrijfsnetwerken
worden beïnvloed. Voorbeelden van dergelijke netwerken zijn het Amerikaanse
“Silicon Valley” en “Route 128” (regio vernoemd naar de snelweg 128 rond Boston
waar de afgelopen 60 jaar op initiatief van het Massachusetts Institute of Technology
een groot aantal hightechbedrijven en micro-elektronicabedrijven zijn neergestreken)
op het gebied van micro-elektronica, de Duitse deelstaat Baden-Württemberg op het
gebied van machinebouw en de Italiaanse regio Emilia-Romagna op het gebied van
textiel (bijv. Benetton) (cf. Morath, F. 1996, p. 11 et seqq.).
Specifieke kenmerken
- bijv. regionale marketing (opgezet door regionale instanties of regionale
brancheorganisaties) voor het verbeteren van de locatie van ondernemingen;
- veiligstellen van het concurrerend vermogen van het bedrijf.
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i. Voorbeeld uit Duitsland
Algemene beschrijving
Het netwerk bestaande uit machinebouwers uit Oost-Westfalen-Lippe (OWL)
verenigt zowel het regionale als het strategische type netwerk in zich. Dit netwerk
stelt zich ten doel de economische en technologische prestaties van de
machinebouwregio Oost-Westfalen-Lippe te versterken ten opzichte van de
concurrentie in binnen- en buitenland. Met nieuwe vormen van samenwerking
probeert deze sector met middelgrote bedrijven het hoofd te bieden aan de
uitdagingen die het gevolg zijn van de toenemende globalisering en de elkaar steeds
sneller opvolgende technologische innovaties. Door vroegtijdig strategieën en
activiteiten te ontwikkelen probeert men een tekort aan vakkrachten tegen te gaan,
zodat dit tekort geen bedreiging voor de sector zal vormen.
Type netwerk/classificatie
Dit type netwerk behoort tot de strategische bedrijfsnetwerken en beschikt over een
zeer sterke regionale identiteit.
De belangrijkste doelstellingen van hun activiteiten zijn:
- consolidatie van economische en technologische prestaties van middelgrote
machinebouwbedrijven in de regio;
- ontwikkeling van gunstige locaties voor de ondernemingen ten opzichte van de
concurrenten in het binnen- en buitenland;
- veiligstellen van het voortbestaan van de ondernemingen door op de lange
termijn personeel vanuit de arbeidsmarkt te rekruteren.
Specifieke kenmerken ter reductie van het tekort aan vakkrachten
Personeel en organisatie:
- verbetering van de technologische vaardigheden van personeel;
- realiseren van hoog opleidingsniveau en continue bijscholing.
Uitwisseling van ervaring:
- de toekomst van bedrijven en de werkgelegenheid van vakkrachten waarborgen;
- periodieke uitwisseling van nieuwe kennis met een verbeterde effectiviteit,
efficiëntie en flexibiliteit van operationele processen als doel;
- contact met universiteiten en onderzoeksinstituten om product- en
procesinnovaties binnen de bedrijven te ondersteunen.
Promotie van samenwerking:
- langdurige waarborging van de werkgelegenheid en stabilisatie van het
concurrentievermogen, vooral binnen het MKB;
- gebruik van coöperatief potentieel;
- ontwikkeling van nieuwe exportmarkten door samenwerking en uitwisseling van
netwerkcontacten.
Locale marketing binnen de regio:
- verbetering van het imago van de onderneming binnen de regio;
- contacten met scholen om bewustzijn te creëren voor de uiteenlopende
vaardigheden en technologieën binnen productiebedrijven.
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ii. Voorbeeld uit Italië
Algemene beschrijving
Het NANOFABER-project is opgezet door het Instituut voor de Studie van
Nanogestructureerde Materialen van de Nationale Raad voor Onderzoek (ISMNCNR). Dit project biedt ruimte aan netwerken en synergetische samenwerking tussen
verschillende onderzoekscentra in Emilia-Romagna, waardoor de overdracht van
innovaties en technologieën aan regionale productiebedrijven wordt bevorderd.
NANOFABER verricht met name onderzoek naar het aanpassen van materialen aan
verschillende toepassingen en het ontwikkelen van apparatuur met nieuwe
eigenschappen en gebruiksmogelijkheden. De voornaamste projectlijnen zijn:
- nanostructurering van multifunctionele en conventionele materialen;
- integratie van materialen in conventionele materialen;
- duurzame productie van elektroactieve apparatuur op basis van multifunctionele
materialen;
- integratie van functionele systemen voor het identificeren en bevoorraden van
polymerische materialen;
- scholing, verspreiding en valorisatie van prestaties en kennis.
Specifieke kenmerken ter reductie van het tekort aan vakkrachten
NANOFABER is gericht op het bouwen en consolideren van een netwerk met
laboratoria die onderzoek verrichten op het gebied van nanotechnologie en
nanofabricage. Men verwacht dat dit netwerk tot een Centre of Excellence binnen de
regio en een referentiecentrum op internationaal niveau zal uitgroeien. De geplande
activiteiten kunnen als volgt worden samengevat:
• Ontwikkeling van interdisciplinair, geïntegreerd onderzoek dat leidt tot
baanbrekende ontwikkelingen en innovaties op het gebied van wetenschap en
technologie;
• Smeden van sterke relaties met regionale productiecentra door een gezamenlijke
ontwikkeling van zeer risicovolle projecten met kortetermijnresultaten (focus op
haalbaarheid) en langetermijnresultaten (met op kennis gebaseerde resultaten);
• Inhuren van personeel en aankopen van apparatuur teneinde een interdisciplinair
onderzoekscentrum met geavanceerde en actuele competenties en vaardigheden
op te zetten;
• Systematische verspreiding van onderzoeksresultaten richting verschillende
doelgroepen (uiteenlopend van de gehele maatschappij of de jeugd tot
productieve en economische participanten).
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c. Informele netwerken
Algemene beschrijving
Een informeel netwerk kan worden omschreven als het samenkomen van
gelijkgestemde mensen met het doel oplossingen te geven/ontwikkelen voor
bepaalde problemen die door een aantal verschillende mensen of organisaties
worden ervaren. Indien het de wens van de betrokken mensen/organisaties is,
kunnen deze netwerken formeler van aard worden, zodat er geprofiteerd kan worden
van de samenwerking en de uitwisseling van best practices.
Specifieke kenmerken
Voordelen van informele netwerken:
- de uitgewisselde kennis is altijd actueel;
- het communicatievermogen binnen bedrijven wordt versterkt;
- zittende en nieuwe medewerkers krijgen de kans een goede relatie te
ontwikkelen;
- kennis wordt doelbewust als knowhow overgedragen in de context waaraan
behoefte is.

i. Voorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk
Welsh Mechatronics Network
Het Welsh Mechatronics Network (WMN) stimuleert de industrie in Wales gebruik te
maken van de geavanceerde onderzoeks- en andere ondersteunde faciliteiten die
beschikbaar worden gemaakt door academies, professionele instituten en
overheidsorganisaties. Het netwerk is vooral gericht op MKB-bedrijven die opereren
op het gebied van mechatronics. Het netwerk wordt in eerste instantie extern
gefinancierd en heeft tot doel de industrie van Wales aan te moedigen hun voordeel
te doen met de expertise die in Wales aanwezig is.
De MKB-sector vormt een aanzienlijk deel van de industrie van Wales. Deze middenen kleinbedrijven kunnen snel inspelen op uitdagingen, waarbij ze met meer
vernieuwingskracht te werk kunnen gaan dan sommige grote organisaties. Vaak zijn
ze echter niet in staat dit potentieel te realiseren vanwege een gebrek aan
financiering. Ook ontbreekt het deze bedrijven vaak aan deugdelijk advies op het
gebied van investeringen in nieuwe machines of technologie en weten ze niet welke
technologie hen van voordeel kan zijn qua groei, winst of behoud van marktaandeel.
Er wordt geschat dat tussen de 60% en 80% van de Welse MKB-bedrijven binnen de
elektrotechniek, productie- en aanverwante sectoren op een of andere manier
betrokken is bij mechatronica. Ieder van hen kan profiteren van de ondersteuning die
beschikbaar is voor bedrijven die zich bezighouden met het ontwerpen en
ontwikkelen van nieuwe of bestaande producten en voor bedrijven die
mechatronicasystemen gebruiken bij hun productieprocessen.
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Type netwerk
Lidmaatschap van het netwerk staat open aan ieder bedrijf dat voor zijn processen of
producten gebruik maakt van een willekeurige combinatie van elektrotechniek,
mechanica of IT.
De structuur van het WMN is dan ook zeer breed en flexibel en bovendien uniek,
omdat het horizontaal is geïntegreerd in vele andere sectoraal of verticaal
geïntegreerde organisaties, zoals organisaties binnen de elektronica-, auto- en
productiesector.
Mechatronica is echter op al deze sectoren (en vele andere)van toepassing, hetzij
als geautomatiseerd proces, zoals het gebruik van mechatronische machines bij de
productie, hetzij als afgerond product, hetgeen kan variëren van een microscopisch
klein hartimplantaat tot een vliegtuig met 250 zitplaatsen. Gezien de brede reeks
activiteiten en uiteenlopende disciplines moet het netwerk flexibel genoeg zijn om
tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van MKB-bedrijven uit een even breed
spectrum aan sectoren.
Case study
Een productiebedrijf riep onlangs de hulp in van het MEC bij de vervaardiging van
een uitstootpen voor een spuitgietgereedschap waarvoor ze een offerte moesten
maken. De afmetingen van de uitstootpen maakte het project zo interessant. Het
bedrijf kreeg de taak een pen met een maximale diameter van 1,00 mm te verkleinen
tot een diameter van 0,15 mm.
Lidmaatschap van het netwerk bewees zijn waarde toen het MEC aanbood kosteloos
een proefversie van de pen te maken om aan de potentiële klant te laten zien.
Zodoende kon het bedrijf aan de potentiële klant demonstreren dat ze aan zijn eisen
konden voldoen en dat de microafmetingen die in het verleden tijdens de
ontwerpfasen als onhaalbaar werden beschouwd, nu niet alleen haalbaar maar ook
herhaalbaar waren.
Specifieke kenmerken ter reductie van het tekort aan vakkrachten
Door het leveren van technische ondersteuning zorgt het Welsh Mechatronics
Network ervoor dat innovatieve technologie wordt overgedragen aan MKB-bedrijven.
Hiermee kan het MKB investeren in bijscholing en kennisoverdracht en daarmee
eventuele lacunes in vaardigheden binnen de organisatie dichten.
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ii. Voorbeeld uit Oostenrijk
Algemene beschrijving
Onder bepaalde omstandigheden kunnen de automobielclusters (in Styrië en BovenOostenrijk) als een informeel (maar ook gedeeltelijk formeel) netwerk worden gezien.
De automobielcluster (AC) is een branchenetwerk ter ondersteuning van de
innovatiekracht en internationale concurrentiekracht van bedrijven binnen de autoindustrie.
Type netwerk/classificatie
De automobielcluster biedt zijn partners toegang tot een uitgebreid informatie- en
contactplatform. De focus is gericht op informatie waaraan specifieke doelgroepen
behoefte hebben. Het huidige prestatiespectrum van een complete branche wordt op
een website, in gedrukte media en op evenementen gepresenteerd en daarmee
transparant gemaakt.
Het samenwerkingsprogramma van de cluster biedt concrete ondersteuning bij het
zoeken naar geschikte partners en het aanvangen en afronden van projecten. De
projecten krijgen een extra impuls in de vorm van financiering door de BovenOostenrijkse overheid; een samenwerking die resulteert in innovaties, flexibiliteit en
een aanzienlijke verbetering van het imago.
Door middel van marketing wordt er gewerkt aan erkenning van de netwerkbedrijven
door zowel de clusterpartners als de regio. Tijdens de presentatie van technologieën
kan men direct contact leggen met besluitvormers bij productiebedrijven en
systeemleveranciers. Partners kunnen gebruikmaken van de media, evenementen,
symposia en gezamenlijke handelsbeurzen van de cluster om reclame te maken voor
offensieven die op specifieke doelgroepen zijn gericht.
Internationaal zakendoen vormt met name een uitdaging voor de subleveranciers
binnen de auto-industrie. Clusterpartners met internationale ambities worden met
een brede reeks aan activiteiten grondig voorbereid op toetreding tot nieuwe
markten. Verder kunnen deze bedrijven hun voordeel doen met informatieoverdracht
en communicatie en krijgen ze de kans een perfect platform voor al hun
internationale plannen te creëren.
De automobielcluster van Boven-Oostenrijk wordt beheerd door Clusterland
Oberösterreich GmbH, dat eigendom is van Technologie- und Marketinggesellschaft
mbH (hoofdzakelijk in het bezit van de deelstaat Boven-Oostenrijk), de Kamer van
Koophandel van Boven-Oostenrijk en de Industrieconfederatie van Boven-Oostenrijk.
Specifieke kenmerken ter reductie van het tekort aan vakkrachten
Clusterpartners hebben toegang tot een uitgebreide reeks maatopleidingen, die
speciaal zijn afgestemd op de behoeften binnen de auto-industrie. Onderwerpen als
kwaliteitsmanagement en productietechnologieën zijn zodanig voorbereid dat ze
begrijpelijk zijn voor alle werknemers. Gespecialiseerde evenementen en
leerplatforms bevorderen de overdracht van knowhow en bieden een ideale
gelegenheid om nieuwe contacten te leggen.
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4. Opleidingsnetwerken
Algemene beschrijving
Een opleidingsnetwerk kan bestaan uit een samenwerkingsverband tussen scholen
en het economische systeem. Dit netwerk kan ervoor zorgen dat schoolverlaters een
goede beroepspraktijkvormingsplaats (bpv-plaats) bemachtigen en dat
ondernemingen kunnen beschikken over een nieuwe instroom van gekwalificeerd,
jong personeel. Dergelijke netwerken vormen het raakvlak tussen school,
beroepsopleidingen en ondernemingen ter verbetering van de opleidingssituatie.
Een essentieel doel van het netwerk is op een permanente en langdurige wijze de
huidige en (vooral) toekomstige vraag naar vakkrachten tegemoet te treden. Dit dient
met een gemeenschappelijk en gecoördineerd actieplan door belangrijke deelnemers
binnen de politiek, de economie en opleidingsinstituten te gebeuren. De
werkzaamheden van dit type netwerk zijn gericht op een permanente verbetering van
de samenwerking tussen scholen en ondernemingen en de samenwerking tussen
beroepsopleidingen en ondernemingen.
Specifieke kenmerken
- kwalitatief hoogwaardige beroepsopleiding, mogelijkheden tot
specialisering/bijscholing door middel van beroepspraktijkvorming;
- nieuwe bpv-plaatsen binnen betrokken leerbedrijven;
- uitwisseling van leerlingen en opleiders, samenwerking tijdens
beroepspraktijkvorming, verlaging van opleidingskosten;
- flexibelere indeling van de opleiding.

i. Voorbeeld uit Oostenrijk
Algemene beschrijving
In drie Oostenrijkse deelstaten (Boven-Oostenrijk, Tirol, Vorarlberg) zijn al eerder
geïnstitutionaliseerde vormen van regionale opleidingsallianties opgericht; waarbij de
derde in 2008 in Vorarlberg is geopend. Deze opleidingsallianties op regionaal
niveau worden hoofdzakelijk door de respectievelijke regionale overheden
gefinancierd. Voor de implementatie is de bestaande organisatorische structuur van
de regionale Economische Kamers gebruikt en uitgebreid.
Specifieke kenmerken ter reductie van het tekort aan vakkrachten
De opleidingsallianties richten zich met name op het bevorderen van aanvullende
kwalificaties voor stagiaires en het ondersteunen van ondernemingen die niet zelf
voor alle opleidingsonderdelen zorg kunnen dragen. Tijdens het bijscholen van hun
leerlingen worden deze bedrijven ondersteund door andere bedrijven of
opleidingsinstituten. Deze opleidingsallianties hebben een aantal expliciete doelen,
waaronder het stimuleren van aanvullende hogere kwalificaties van stagiaires en het
bieden van ondersteuning tijdens het overdragen van kennis en het bijscholen van
stagiaires tot boven het vereiste kennisprofiel bij de functie. Het bedrijfsnetwerk krijgt
ondersteuning in de vorm van financiële en organisatorische bijstand en advies (bijv.
contacten met partnerondernemingen, informatie over bestaande
opleidingsvoorzieningen, etc.).

10 van 21

Europese netwerken voor het reduceren van het tekort aan vakkrachten bij productiebedrijven

ii. Voorbeeld uit Italië
Algemene beschrijving
Het hoofddoel van het netwerk binnen de schoenenindustrie bestond uit het gaande
houden van de ontwikkelingen binnen het plaatselijke schoenendistrict door middel
van geïntegreerde acties, waarbij ondernemingen, sociale instanties en lokale
instituten (lokale besturen, scholen, plaatselijke arbeids- en uitzendbureaus,etc.)
betrokken waren. Het project probeerde een oplossing te vinden voor de schaarste
aan vakkrachten en de behoefte om de historische knowhow van de regionale
productiedistricten te behouden: beide worden gezien als essentiële factoren voor de
ontwikkeling van de sector.
Specifieke kenmerken ter reductie van het tekort aan vakkrachten
Het initiatief streefde ernaar de lokale banenmarkt dynamischer en de
schoenenindustrie aantrekkelijker te maken voor jongere generaties. Het uiteindelijke
doel was de kwalitatief hoogwaardige, regionale schoenenproductie te verbeteren en
te consolideren en de kwaliteit van de producten en het plaatselijke
werkloosheidscijfer te beïnvloeden. De hoofdactiviteiten van het project waren de
volgende:
1) Het analyseren en verzamelen van gegevens over:
- de kenmerken van het productiedistrict San Mauro Pascoli en van de lokale
ondernemingen en werknemers;
- de ontwikkeling van bestaande netwerken met lokale instituten, vooral instituten
die actief zijn op het gebied van werkgelegenheid en werkeloosheid binnen de
schoenenbranche;
- acties die het district en de afzonderlijke ondernemingen kunnen ondernemen om
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van partnernetwerken;
- intensivering van bestaande kanalen voor communicatie en informatieuitwisseling tussen ondernemingen, plaatselijke besturen, sociale partners,
arbeids- en uitzendbureaus en opleidingsinstituten.
2) Evaluatie van het netwerkmodel voor de schoenensector;
3) Implementeren en proefdraaien van een netwerk bestaande uit ondernemingen,
onderwijsinstellingen, lokale besturen, sociale partners en aanpassing van het
model aan de lokale karakteristieken van San Mauro Pascoli;
4) Verspreiding van resultaten.

iii. Voorbeeld uit Slovenië
Algemene beschrijving
In Slovenië sluiten bedrijven zich uit eigen beweging eerder aan bij netwerken op
regionaal niveau dan bij netwerken op nationaal niveau. Over het algemeen geven
Sloveense vakkrachten de voorkeur aan hun eigen woonplaats (of nabije omgeving)
als werklocatie. Reizen tussen werk en woonplaats gebeurt alleen richting enkele
grote steden. Het komt zelden voor dat mensen vanwege hun werk naar een andere
plaats verhuizen. Daarom tonen bedrijven meer interesse in lokale of regionale
netwerken, waaruit ze het merendeel van de vakkrachten hopen te kunnen
aantrekken. Voor hen biedt de vorming van lokale netwerken dan ook meer
voordelen dan netwerken op nationaal niveau.
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Het is interessant dat de vorming van netwerken niet alleen uitgaat van de bedrijven,
maar ook van het beroepsonderwijs in samenwerking met de lokale sociale partners
en dat ze worden ondersteund en gefinancierd door de regering (ministerie van
Onderwijs).b De Sloveense beroepsopleidingen merkten als eerste dat steeds minder
nieuwe studenten zich inschreven voor het beroepsonderwijs. Daarom is er veel
energie gestoken in de promotie van deze vorm van beroepsgericht onderwijs. Ook
door een wijziging in schoolsysteem en wetgeving, waarmee een deel van de
scholing bij bedrijven kwam te liggen, werden de scholen aangemoedigd
partnerschappen met bedrijven te sluiten.
Een Sloveens voorbeeld van een dergelijke samenwerking zijn de zogenaamde
“inter-bedrijven onderwijscentra”. Deze onderwijscentra worden opgericht door het
Ministerie van Onderwijs en Sport en de grotere bedrijven uit de regio en
ondersteund door de Kamer van Koophandel en Industrie van de Republiek Slovenië
en de Sloveense Kamer van Nijverheid. Het hoofddoel van deze onderwijscentra is
de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstanties aan te moedigen en te
verbeteren met een hogere onderwijskwaliteit als resultaat.
Specifieke kenmerken ter reductie van het tekort aan vakkrachten
Een “inter-bedrijven onderwijscentrum” is een extern onderwijscentrum binnen een
school voor beroepsonderwijs. Deze onderwijscentra worden opgericht door het
Ministerie van Onderwijs en Sport en de grotere bedrijven uit de regio en (gedeeltelijk
financieel) ondersteund door de Kamer van Koophandel en Industrie van de
Republiek Slovenië en de Sloveense Kamer van Nijverheid. Het onderwijscentrum
wordt aangestuurd door de school voor beroepsonderwijs. De basisfuncties van een
inter-bedrijven onderwijscentrum zijn:
¾ verzorgen van beroepsonderwijs aan stagiaires en studenten;
¾ bieden van bpv-plaatsen aan volwassenen (kwalificaties en nieuwe
kwalificaties na omscholing, specialisaties en kennis- en
vaardighedencertificaten van werknemers en werklozen);
¾ bijdragen aan vorming van hooggekwalificeerd beroepskader op
internationaal niveau om op innovatieve en optimale wijze tegemoet te
komen aan de vraag binnen de economie en nijverheid;
¾ integreren van moderne onderwijs- en opleidingstechnieken binnen het
lager en middelbaar beroepsonderwijs als mede binnen het hoger
beroepsonderwijs;
¾ stimuleren van economische evenementen;
¾ leerlingen van lagere scholen interesseren voor het beroepsonderwijs;
¾ bevorderen en ontwikkelen van leertechnologieën.

iv. Voorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk
De alliantie van Sector Skills Councils
De alliantie van Sector Skills Councils is een nieuwe organisatie bestaande uit alle
25 Sector Skills Councils (SSC’s) van het Verenigd Koninkrijk. Deze
werknemersorganisaties vertegenwoordigen tezamen 85% van de Britse
beroepsbevolking inzake vaardigheidskwesties. De speerpunten van de alliantie zijn:
− optreden als de collectieve stem van de Sector Skills Councils;
− bevorderen van het begrip van de rol van de SSC’s binnen het
vaardighedensysteem in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland;
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− coördineren van beleidsposities en strategisch werk aan vaardigheden met
belanghouders binnen deze vier gebieden;
− het prestatievermogen van de Sector Skills Councils helpen versterken om
ervoor te zorgen dat zij effectief blijven werken aan de werkgeversagenda met
vaardigheden.
Sector Skills Councils (SSC’s) zijn door de staat gefinancierde
werkgeversorganisaties die specifieke economische sectoren in het Verenigd
Koninkrijk bestrijken. Zij hebben vier hoofddoelen:
− lacunes en tekorten in vaardigheden dichten;
− productiviteit en bedrijfsprestaties verbeteren;
− mogelijkheden creëren waarmee personeel in de betrokken sectoren hun
vaardigheden en productiviteit kunnen verbeteren;
− het leeraanbod, waaronder bpv-plaatsen, hoger onderwijs en nationale
beroepsnormen (National Occupational Standards/NOS), verbeteren.
SSC’s bieden werkgevers een uniek forum waarmee deze uiting kunnen geven aan
de behoeften op het vlak van vaardigheden en productiviteit binnen hun sector. Door
zich te verenigen in SSC’s profiteren deze werkgevers van:
− een betere dialoog tussen regering en gedelegeerde bestuurlijke afdelingen
binnen het Verenigd Koninkrijk;
− een grotere impact op het beleid aangaande vaardigheden en productiviteit;
− een grotere invloed op onderwijs- en trainingpartners;
− een aanzienlijke publieke investering.
SSC’s realiseren deze doelen door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
nationale beroepsnormen en het ontwerp en de goedkeuring van stagekaders, het
sluiten van vaardighedenovereenkomsten binnen de sector en het tot stand brengen
van kwalificatiestrategieën binnen de sector.
Specifieke kenmerken ter reductie van het tekort aan vakkrachten
SEMTA is de Sector Skills Council voor wetenschaps-, ingenieurs- en
productietechnologieën.
SEMTA streeft naar een verbetering van de vaardigheden en kwalificatieniveaus van
werknemers binnen de acht industriesectoren die door deze raad worden
vertegenwoordigd, in een poging de productiviteit en het concurrentievermogen van
de twee miljoen betrokken werknemers en 75.000 bedrijven kracht bij te zetten.
Ieder onderdeel van de vaardighedenagenda, waaronder technische vaardigheden,
procesverbetering en leiderschapskwaliteiten, wordt bestreken op alle niveaus,
variërend van operators, ambachtslieden, arbeiders, technici tot aan seniormanagers.
De opdracht van SEMTA is het opleiden en trainen van nieuwkomers op de
arbeidsmarkt en zittende volwassen werknemers aan de hand van deeltijds of voltijds
leertrajecten op scholen, in opleidingscentra of op de werkplek.
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v. Voorbeeld uit Nederland
OBM Zwolle
Algemene beschrijving
Een aantal jaar geleden introduceerde de werkgeversorganisatie Metaalunie een
nieuw concept voor de regionale samenwerking tussen afzonderlijke bedrijven en
onderwijs- en trainingsinstituten. Dit concept wordt Opleidingsbedrijf Metaal of OBM
genoemd.
Bedrijven kunnen een of meerdere aandelen in een OBM kopen en daarmee goed
opgeleide vakkrachten binnen het bedrijf halen. Een OBM werft studenten voor de
aangesloten bedrijven, regelt de opleiding en verzorgt het benodigde papierwerk. In
de toekomst zullen ze ondermeer zorg dragen voor het voortgezet beroepsonderwijs
en de begeleiding van studenten tijdens hun praktijkperiode in het bedrijf. Het globale
kortetermijndoel is het aantal studenten te vergroten en de competenties van de
huidige vakkrachten te verbeteren.
Tot op heden zijn er elf OBM’s opgericht. Hun locaties staan op onderstaande kaart
aangegeven. Uiteindelijk zal Nederland plaats bieden aan 20 tot 25 OBM’s.

Bron: www.obm-metaal.nl

Regionale spreiding van OBM’s (januari 2009), bron: www.obm-metaal.nl
Niet alle OBM’s beschikken over dezelfde vorm en activiteiten. OBM Zwolle (het
meest noordelijk gelegen OBM op de kaart) is daarom als voorbeeld gebruikt.
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Specifieke kenmerken ter reductie van het tekort aan vakkrachten
In OBM Zwolle werken de volgende organisaties samen:
• nationale werkgeversorganisatie Metaalunie (voor MKB-bedrijven binnen de
metaalbewerking). Deze organisatie nam het initiatief voor de oprichting van het
OBM;
• nationaal opleidingsfonds voor metaalbewerking (Opleiding Ontwikkeling
Metaalbewerking/OOM) (voor MKB-bedrijven binnen de metaalbewerking). Deze
organisatie regelt en levert financiële bijdragen;
• regionaal opleidingscentrum Deltion College in Zwolle. Deze school is
verantwoordelijk voor het beroepsonderwijs en voor de fysieke faciliteiten;
• Kenteq - Kenniscentrum voor technisch vakmanschap en arbeidsmarkt. Deze
organisatie begeleidt studenten en geeft advies over ontwikkelingen binnen het
onderwijs en de arbeidsmarkt;
• individuele bedrijven met een of meerdere aandelen in het OBM. Zij zorgen voor
bpv-plaatsen.
Beroepsonderwijs vindt plaats in de vorm van beroepspraktijkvorming (combinatie
van werk en school). De kloof tussen school en bedrijf wordt gedeeltelijk overbrugd
door bedrijven meer zeggenschap te geven over de inhoud van het onderwijs dat
hun stagiaires volgen. Iedere student volgt zijn of haar eigen persoonlijke programma
op basis van de competenties waar binnen het bedrijf vraag naar is. Vergeleken met
het reguliere beroepsonderwijs is deze vorm van onderwijs meer praktijkgericht en
daarmee aantrekkelijker voor zowel student als bedrijf.
Op het moment staan er ongeveer 70 studenten ingeschreven en nemen tussen de
50 en 60 bedrijven deel. Onlangs is er ook een “opleidingspool” opgericht. Door
deelname aan deze pool kunnen studenten tijdens hun opleiding bij verschillende
bedrijven werken en leren.
Het OBM fungeert daarnaast als een “balie” waar de deelnemende bedrijven
verzoeken kunnen indienen met betrekking tot hun opleidingsbehoeften (zowel
primair als vervolgberoepsonderwijs). Het OBM gaat vervolgens op zoek naar
leveranciers die aan deze behoeften kunnen voldoen.
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5. Netwerken van regionale en bestuurlijke lichamen
Algemene beschrijving
Netwerken van regionale en bestuurlijke lichamen zijn bovenal
samenwerkingsverbanden van gemeenten en openbare besturen van districten en
regio’s. Daarbinnen bestaan andere soorten samenwerkingsverbanden, zoals de
Kamer van Koophandel, Kamer van Nijverheid, etc. Plaatselijke overheden worden
voortdurend geconfronteerd met nieuwe onderwerpen en zijn betrokken bij de
implementatie van uiteenlopende beleidsregels. De vorming van thematische
netwerken tussen gemeenten, waarin onderwerpen van gemeenschappelijk belang
aan de orde komen, is daarom van nut gebleken om zinvolle gesprekken te kunnen
aangaan en bewezen praktijken te kunnen uitwisselen.

i. Voorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk
Het Heads of the Valleys-programma is een 15-jarige regeneratiestrategie die is
ontwikkeld in volledig partnerschap met vijf plaatselijke overheden, (Rhondda Cynon
Taf, Merthyr Tydfil, Caerphilly, Blaenau-Gwent en Torfaen) en andere lokale
belanghebbers. Het programma heeft tot doel de oorzaken van de economische
malaise en andere belangrijke kwesties in het gebied aan te pakken binnen de
context van het Wales Spatial Plan. Het streven is dat Heads of the Valleys zal
uitgroeien tot een rijk, dynamisch netwerk van gemeenschappen die zo hun steentje
kunnen bijdragen aan een succesvol Zuidoost-Wales.
Door hun krachten in een partnerschap te bundelen, kunnen de Welsh Assembly
Government (WAG), plaatselijke overheden, de Britse regering en vrijwillige en
private sectoren een positieve invloed uitoefenen op het Heads of the Valleysgebied.
De voornaamste doelen van deze strategische aanpak zijn gebaseerd op 5
hoofdthema's:
• een aantrekkelijke en verantwoordelijk gebruikte natuurlijke en historische
leefomgeving;
• een levendig economisch landschap met nieuwe kansen;
• een goed opgeleide, vakkundige en gezondere bevolking;
• een aantrekkelijk en coherent toerisme en vrijetijdsbesteding;
• publiek vertrouwen in een voorspoedige toekomst voor allen.
Met behulp van speciale fondsen van de Welsh Assembly Government ter waarde
van 140 miljoen Engelse pond, probeert het programma maximaal voordeel te halen
uit alle vormen van bestedingen binnen de publieke sector, die worden geschat op 1
miljard pond per jaar, en ten minste 360 miljoen pond aan investeringen binnen de
private sector binnen te halen.
De doelen voor 2020 zijn:
• alle kinderen en jongeren binnen de Heads of the Valleys kunnen, ongeacht
hun achtergrond, een vliegende start in het leven maken;
• mensen hebben toegang tot een uitgebreide reeks academische en
beroepsopleidingen en leermogelijkheden en de kans om binnen de regio de
universiteit te bezoeken;

16 van 21

Europese netwerken voor het reduceren van het tekort aan vakkrachten bij productiebedrijven

•

•

scholen worden goed onderhouden en geven hun leerlingen voorlichting over
gezondheid, gezonde voeding en beweging. Ook bieden ze buitenschoolse
leer- en samenwerkingsfaciliteiten voor een betere dienstverlening binnen de
regio;
mensen hebben de kennis, vaardigheden en mogelijkheden om hun
lichamelijke en geestelijke gezondheid optimaal te houden.

In een van de plaatselijke overheden (Rhondda Cynon Taf) is een netwerk van
scholingsinstituten samengebracht om de kennisontwikkeling te verbeteren en
daarmee voor beter opgeleide vakkrachten te zorgen. Dit netwerk wordt Bro Dysg
genoemd.
Bro Dysg (hetgeen “leergemeenschap” betekent) is het strategische partnerschap
dat verantwoordelijk is voor de scholing van jongeren tot en vanaf 16 jaar in Rhondda
Cynon Taf. Bro Dysg gelooft dat individuen, gemeenschappen en bedrijven alleen
door samen te werken hun eigen scholing kunnen plannen en beheren. Alleen door
samenwerking zou een sterke betrokkenheid tot continue bijscholing kunnen
ontstaan, die essentieel is voor het sociale, economische en persoonlijke welzijn.
De missie van Bro Dysg bestaat uit "het ondersteunen van de ontwikkeling van
leergemeenschappen die collectief en duurzaam zijn en door gezamenlijke planning
en actie worden aangedreven".
Door met lokale netwerken en actiegroepen te werken, blijft Bro Dysg zich inzetten
voor het ontwikkelen en versterken van bestaande partnerschappen. Tevens blijft
deze leergemeenschap nieuwe, innovatieve manieren van werken en betere
planning- en toewijzingsmiddelen stimuleren die ten gunste komen van alle inwoners
van Rhondda Cynon Taf. Als onderdeel van hun streven het onderwijs en
levenslange bijscholing te verbeteren, heeft Bro Dysg onlangs een vijfjarige strategie
gelanceerd, die zal dienen als een strategisch raamwerk voor iedereen die
leerdiensten in het gebied plant en leidt.
De strategische prioriteiten zijn:
• meer ondersteuning bieden aan alle leerlingen om hen te helpen hun volle
potentieel te bereiken;
• de kwaliteit en toegankelijkheid van informatie, advies en begeleiding voor alle
leerlingen verbeteren;
• hoogwaardige levens- en arbeidsvaardigheden bieden.
De strategie is gebaseerd op een aantal waarden, zoals focus op de leerling, gelijke
kansen, samenwerking, toegankelijkheid en erkenning van prestaties.
Tijdens hun werkzaamheden richt Bro Dysg de aandacht op de volgende thema’s:
verbetering van basisvaardigheden, voldoen aan de behoeften van individuen,
gezinnen en gemeenschappen, sociale betrokkenheid, tweetaligheid, voldoen aan de
behoeften van werkgevers en duurzaamheid op milieugebied.
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Specifieke kenmerken ter reductie van het tekort aan vakkrachten
Bro Dysg brengt hooggeplaatste vertegenwoordigers van instanties en bedrijven uit
Rhondda Cynon Taf bijeen, die verantwoordelijk zijn voor onderwijs, scholing en
training. Het doel is effectieve oplossingen te ontwikkelen, waarmee de behoeften
van alle leerlingen en de plaatselijke economie kunnen worden bevredigd. Door
middel van analyse van werkgelegenheidstrends, marktontwikkelingen en
zorgvuldige planning, stelt Bro Dysg zichzelf het volgende tot doel:
• het vormen van een strategisch overzicht van alle onderwijs- en leerbehoeften in
Rhondda Cynon Taf in de bredere context van regeneratie van de economie en
de gemeenschap. Dit overzicht is gebaseerd op een uitvoerige, periodieke audit
en analyse van onderwijs- en leerrapporten, de vraag binnen de industrie,
economische inactiviteit en verwante informatie.
• het bedenken van effectieve mechanismen voor een gezamenlijke planning en
besluitvorming tussen de betrokken partnerorganisaties, op basis van een
gedeelde Education and Lifelong Learning-strategie voor het gebied en
overeengekomen actieplannen voor de implementatie hiervan. Deze
mechanismen worden ter officiële goedkeuring voorgedragen aan ieder van de
partners.
• het vormen van planning- en taakgroepen om de formulering en implementatie
van de specifieke taken, verbeterdoelen en tijdschema’s, zoals die zijn
vastgesteld in de actieplannen, te coördineren.
• het creëren van geschikte mechanismen voor de gedeelde financiering en
resourcing van de activiteiten van het partnerschap, waaronder het toezicht op en
coördinatie van gezamenlijke biedingen voor externe financiering en het beheer
van een “virtueel” partnerschapbudget op basis van een jaarlijkse evaluatie van
de wisselende behoeften aan middelen. Goedkeuring hieraan wordt verleend
door het Better Life Consortium of de strategische planningsbewindvoerder van
iedere partnerinstantie.
• toezien op en coördineren van de afspraken ter stimulering van samenwerking
tussen alle lokale instanties en groepen met een belang in onderwijs en scholing,
en deelname door lokale gemeenschappen in gezamenlijke actie-initiatieven.
• controleren en evalueren van de implementatie en resultaten van de Education
and Lifelong Learning-strategie, waaronder de voorbereiding en verspreiding van
de jaarlijkse rapporten over het werk en de voortgang van het partnerschap bij het
realiseren van de overeengekomen verbeterdoelen.
• analyseren van de implicaties van alle nieuwe regelgeving, overheidsregels en –
richtlijnen voor het werk van het partnerschap en andere onderwijs- en
leerinitiatieven. Deze implicaties worden, waar nodig, van commentaar voorzien
of doorverwezen ter overweging door het Better Life Consortium of door de
strategische planningsbewindvoerder van iedere partnerinstantie.
Overeengekomen is dat iedere deelnemende organisatie het werk van het
partnerschap zal controleren en evalueren.
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ii. Voorbeelden uit Italië
Voorbeeld 1:
Algemene beschrijving
Het Laboratorium voor Akoestiek en Vibraties (LAV) is een van de netwerklaboratoria
(Net-Lab) die deel zullen uitmaken van het HI-MECH-district voor geavanceerde
mechanica. Dit onderzoekscentrum is het onderwerp van een overeenkomst tussen
de onderzoekinstituten en ondernemingen binnen de regio Emilia-Romagna. Het
LAV-voorstel is ontwikkeld binnen de multidisciplinaire akoestiek- en vibratiesector,
die van groot belang is voor de regionale ondernemingen zelf. Geluid en trillingen zijn
relevante onderwerpen binnen de mechanica; een van de sterkste sectoren binnen
de regio: de akoestische vervuiling moet worden teruggedrongen met het oog op
hoger comfort en de steeds strenger wordende certificeringsnormen. Trillingen
moeten worden gereduceerd met het oog op een hogere mechanische weerstand en
structurele verbetering van onderdelen die aan trillingen worden onderworpen.
Bovendien moeten de functionele vibratiegrenzen worden overwonnen om de
prestaties te kunnen verbeteren.
Specifieke kenmerken ter reductie van het tekort aan vakkrachten
Dit netwerk is samengesteld uit meerdere niveaus, die niet alleen door
onderzoeksthema’s, maar ook door de districtsdynamiek worden bepaald. LAV is
een van de NetLab-onderzoekscentra die deel uitmaken van het district HI-MECH in
Emilia-Romagna. Deze strategie is door de regio ontwikkeld ter versterking van de
dynamiek van het regionale productiesysteem op het vlak van toegepast onderzoek,
precompetitieve ontwikkeling en innovatieactiviteiten die zijn gericht op de
verbetering van de technologische inhoud van de productie-economie en de
ontwikkeling van de kenniseconomie.
Met verwacht een regionale onderzoeks- en innovatieruimte te kunnen oprichten,
waarin strategieën en hulpmiddelen worden ontwikkeld om techniekoverdracht te
bevorderen en onderzoek te verbeteren. Deze hulpmiddelen zullen volledig voldoen
aan zowel de nationale als de Europese inhoud en procedures.
Voorbeeld 2:
Algemene beschrijving
Het LARER-netwerk is ontwikkeld in het kader van het HIGH-MECH-district, dat tot
stand is gekomen op basis van een overeenkomst tussen het Italiaanse Ministerie
van Onderwijs, Universiteiten en Onderzoek en de regio Emilia-Romagna.
Het laboratorium voor automatiseringssystemen heeft tot doel methodologieën en
toepassingen voor industriële automatisering te ontwikkelen, met specifieke
verwijzing naar de volgende domeinen binnen de auto-, robot- en automatischeapparatuurindustrie:
- modellering- en analysetechnieken voor complexe dynamische systemen;
- real-time monitoring- en regeltechnieken;
- ontwerp van hardware/software voor gedistribueerde regelsystemen.
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Specifieke kenmerken ter reductie van het tekort aan vakkrachten
De competenties van de betrokken partners vormen de grootste kracht van het
partnerschap, hetgeen de integratie van informatie-engineering (automatische
regeling, elektrische apparatuur, real-time informatica) met machinebouw mogelijk
maakt. Op deze manier kunnen klanten worden voorzien van producten en diensten
voor het ontwerp en beheer van sterk geautomatiseerde en complexe systemen voor
operationele en milieugerelateerde vereisten. LARER is een van de
onderzoekscentra binnen het netwerk (Net-Lab) van het HI-MECH-district.

iii. Voorbeeld uit Slovenië
Algemene beschrijving
De Kamers van Nijverheid (associaties) coördineren en beheren een register met
openstaande leerplaatsen in Sloveense bedrijven conform de heersende wet en
regelgeving. Instituten voor beroepsonderwijs zijn verplicht invulling te geven aan de
algemene voorwaarden van het onderwijssysteem en geschikte workshops
(leerplaatsen) aan te bieden voor de beroepspraktijkvorming van studenten
(stagiaires). De kamers stimuleren hun leden (bedrijven) deze leerplaatsen te
creëren en de mentoren ondersteuning en training te bieden. Het aanbieden van
workshops is verplicht voor alle bedrijven die beroepspraktijkvorming bieden in het
kader van het voortgezet beroepsonderwijs.
Specifieke kenmerken ter reductie van het tekort aan vakkrachten
De Kamer van Nijverheid van Slovenië publiceert zijn oproep voor openstaande
leerplaatsen voor de aanvang van ieder nieuw schooljaar. De gegevens over de
openstaande leerplaatsen worden doorgegeven aan het Ministerie van Onderwijs en
Sport, die op basis van het werkelijke aantal openstaande leerplaatsen de oproep
voor inschrijving voorbereid. De toekomstige student kan aan de hand van de lijst
met bedrijven met lege leerplaatsen contact opnemen met de werkgever en een
leerovereenkomst tekenen. De Kamer van Koophandel en Industrie van Slovenië
beschikt over een register met meer dan 7000 leerplaatsen, hoewel momenteel
slechts 1000 werkgevers stageplaatsen bieden aan 1500 stagiaires.
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7. Links
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http://www.metaalunie.nl/
http://www.oom.nl/
http://www.deltion.nl
http://www.kenteq.nl

21 van 21

Europese netwerken voor het reduceren van het tekort aan vakkrachten bij productiebedrijven

