Europees project geeft zicht op oorzaken en good practices bij
MKB-bedrijven in metaal en elektrotechniek
(resultaten eerste deel Leonardo da Vinci Project
„Shortage of Skilled Workers“)

In veel Europese landen is een groot tekort aan vakkrachten. De recessie heeft hier
nog geen eind aan gemaakt. Uit recente cijfers van de CBS Conjunctuurtest blijkt dat
nog steeds veel bedrijven het vinden van personeel als een belangrijk knelpunt zien.

Europees onderzoeksproject
Wat zijn de oorzaken voor het tekort aan vakkrachten? En welke oplossingen zijn
effectief bij het aantrekken, opleiden en vasthouden van medewerkers? Vanuit die
vragen is het project Shortage of Skilled Workers opgezet. De projectgroep heeft
onderzoek gedaan naar knelpunten en good practices in zes Europese landen:
Nederland, Duitsland, Italië, Oostenrijk Slovenië en het Verenigd Koninkrijk. Het project
is uitgevoerd in het kader van het Leonardo da Vinci programma en gefinancierd met
bijdragen van de Europese Commissie. Daarnaast hebben de partners uit de zes
landen eigen budgetten vrijgemaakt. De Nederlandse inbreng is geleverd door Kenteq
- kenniscentrum voor technisch vakmanschap.

Pragmatische insteek
Eerste projectfase was een analyse van de knelpunten bij het aantrekken en opleiden
van personeel bij productiebedrijven in de metaal en elektrotechniek. Vervolgens is per
land een aantal bedrijven van verschillende grootte geselecteerd voor het uitvoeren
van case studies. Deze bedrijven hebben innovatieve concepten en een
langetermijnvisie ontwikkeld om het tekort aan vakkrachten op te lossen. Verder
beschikken ze over effectieve methoden voor het werven en opleiden. Dit onderzoek
heeft een serie good practices opgeleverd die toepasbaar kunnen zijn voor bedrijven
en brancheorganisaties in Nederland.
Hoofdoorzaken voor het tekort
De oorzaken van het tekort aan vakkrachten verschillen per land en per regio. Toch is
een aantal hoofdoorzaken aan te wijzen:
•

Te weinig leerlingen kiezen voor een technische opleiding

•

Het aantal opleidingsmogelijkheden in de techniek daalt

•

Bedrijven kunnen moeilijk leerlingen en stagiaires vinden

•

De leerlingaantallen lopen terug

•

Vakkrachten zijn lastig te vinden

•

Het behouden van vakkrachten is een probleem

•

Kennis en vaardigheden van vakkrachten schieten tekort

•

Leerplan en leermiddelen matchen niet met de beroepspraktijk

•

Opleiden en bijscholen staan laag op de managementagenda
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Vier oplossingsrichtingen
De resultaten van de case studies zijn te verdelen in vier oplossingsrichtingen

1. Inventief werven van personeel
Opties zijn onder meer het opzetten van samenwerkingsverbanden met scholen en het
verleggen van de focus naar minder gangbare doelgroepen - bijvoorbeeld ouderen en
vrouwen. Ook het deelnemen aan regionale activiteiten als carrièrebeurzen en het
inzetten van internet werpt vruchten af.
2. Doelgericht trainen van vakkrachten
Analyse van de competentiebehoeften is cruciaal voor doelgericht opleiden. Dat geldt
zeker voor nieuwe werknemers uit minder gangbare doelgroepen. Het tekort aan
vakkrachten vraagt ook om bijscholing van zittende medewerkers. Verder
experimenteren bedrijven succesvol met het opleiden van laag- en ongeschoolden
voor eenvoudige taken op vakkrachtniveau.
3. Beter binden van werknemers
In regio’s met een groot tekort aan vakkrachten en veel concurrentie op de
arbeidsmarkt, moeten MKB-bedrijven zich sterk maken om hun vakkrachten te
behouden. Aandachtspunten daarbij zijn de bedrijfscultuur, arbeidsomstandigheden,
ontwikkelingsmogelijkheden en tijdige overdracht van kennis door oudere werknemers.
4. Opzetten van bedrijfsnetwerken
Initiatieven voor samenwerking komen vooral van MKB-bedrijven met weinig eigen
opleidingsmogelijkheden die werken in zwakke gebieden. Daarmee staan ze sterker in
de ‘strijd om vakkrachten’ met gerenommeerde bedrijven. Samenwerking biedt
mogelijkheden om de regio en de sector te versterken, maar ook om (gesubsidieerde)
opleidingsfondsen op te zetten.

Vervolg
In het tweede deel van het project zijn de resultaten van het eerste deel gebruikt om
instrumenten voor MKB-bedrijven te ontwikkelen en te testen. De instrumenten
ondersteunen bedrijven bij het inzichtelijk maken van hun personeelsbehoefte, het
ontwikkelen van de competenties van het personeel gekoppeld aan de behoefte van
het bedrijf, het vinden van oplossingsrichtingen voor een tekort aan personeel en het
opzetten van een kennismanagementsysteem.

Meer informatie
Lees voor meer informatie de samenvatting of de oorspronkelijke rapporten. Deze
staan op www.kenteq.nl, op de pagina Arbeidsmarktinformatie, in het hoofdmenu te
vinden onder Diensten.
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