Projectresultaten “Shortage of skilled workers”
(Overzicht van de resultaten van het „Shortage of Skilled Workers“)

Introductie
Ondanks de hoger wordende werkloosheid en de economische crisis waarin de
wereld zich bevindt, bestaat er nog steeds een tekort aan vakkrachten op mboniveau in bepaalde industriële productiebedrijven. Terwijl tot voor kort de grootste
problemen in beroepen voor technici en ingenieurs te vinden waren zijn nu de
functies op mbo-niveau het grootste probleem.
Tegen deze achtergrond, en in samenwerking met bedrijven uit de productiesector
(metaal en elektrotechnische industrie), zijn in het project Europese Leonardo da
Vinci project Shortage of skilled workers instrumenten ontwikkeld op het gebied van
kwalificering en human resources. Doel van de instrumenten is het verhelpen dan
wel terugdringen van een tekort aan vakkrachten in bedrijven in Europa nu en in de
toekomst.
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.

Doel
Het pilot project Shortage of skilled workers probeert oplossingen te vinden voor de
moeilijkheden die MKB’s (in de productiesector) hebben met het opzetten en
uitvoeren van een eigen bijscholings- en human resourcebeleid voor het
productiepersoneel met als doel een tekort aan vakkrachten tegen te gaan. Het
project is uitgevoerd door tien partners uit zes Europese landen, waaronder
universiteiten, onderzoeksinstituten, bedrijven, scholen voor beroepsonderwijs,
sociale partnerorganisaties en kennisinstituten. De partners komen uit Duitsland,
Italië, Nederland, Oostenrijk, Slovenië en Wales.
Doel van het project was om lang bruikbare human resource management
instrumenten te ontwikkelen. In al de zes Europese landen waarvan partners
deelnamen aan het project is er een behoefte aan een vroege herkenning van
kwalificatie- en scholingsbehoeften en aan geschikte instrumenten om een tekort
aan vakkrachten te voorkomen dan wel te verhelpen. Het ontwikkelen van deze
instrumenten is uitgevoerd in samenwerking met bedrijven en met inachtneming
van nationale en sectorale eigenschappen. Met de ontwikkelde instrumenten
worden bedrijven ondersteund bij het bepalen van hun behoeften voor de toekomst
en bij hun human resource beleid.

Aanpak
Om het tekort aan vakkrachten in de productiesector vast te stellen is er een
sectoranalyse uitgevoerd en zijn er good-practice interviews gehouden met
bedrijven in al de zes landen. In de sectoranalyse wordt een beeld geschetst van de
arbeidsmarkt, sectorindeling, economische ontwikkeling, onderwijsstructuur en
sectorinitiatieven om een tekort aan vakkrachten te verminderen. Middels goodpractice interviews in productiebedrijven zijn praktische voorbeelden geanalyseerd
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die betrekking hebben op bijvoorbeeld het veranderen van taken,
wervingsstrategieën en specifieke manieren van aanpak om geen tekort aan
vakkrachten te hebben. De resultaten van de sector en good-practice onderzoeken
vormden de basis voor de, in samenwerking met bedrijven, ontwikkelde
instrumenten.

Probleemschetsen
Het probleem van een tekort aan vakkrachten kan zijn oorzaak hebben in de
volgende vijf onderwerpen:
1. een kwalitatief probleem (de kwaliteit van schoolverlaters is niet voldoende),
2. een kwantitatief probleem (het aantal leerlingen dat een leerbaan zoekt is te
laag),
3. problemen met werving (de schikte kandidaten kunnen niet gevonden worden),
4. problemen met het vasthouden van geschikt personeel,
5. te weinig jongeren kiezen ervoor om een technisch beroep te leren.
De oorzaken van deze problemen moeten gezien worden tegen verschillende
achtergronden: aspecten zoals demografische verandering, concurrentie van grote
bedrijven, of een onaantrekkelijke regio zijn moeilijk te veranderen, maar aspecten
zoals het systematisch analyseren van behoeften van het bedrijf, het bewust
omgaan met talenten of het imago van een bedrijf kunnen verbeterd worden door
het toepassen van geschikte methoden en werkwijzen. Het empirisch onderzoek
toonde duidelijk aan dat innovatieve en vooruitstrevende bedrijven zich al met deze
methoden bezighouden.
In al de zes partnerlanden zijn er netwerken actief of worden deze opgestart om
diverse actoren zoals bedrijven, kamers van koophandel, kenniscentra, sociale
partners en scholen voor beroepsonderwijs bij elkaar te brengen om een tekort aan
vakkrachten in de productiesector op te heffen. Ook nu het project is afgesloten
moeten deze netwerkactiviteiten doorgaan en wellicht uitgebouwd worden naar een
meer formele vorm.

Beschrijving van de producten / resultaten
De producten zijn ontwikkeld om gebruikt te worden door MKB’s,
sectordeskundigen en sociale partnerorganisaties

Product 1: “Analysis of the metal and electrical manufacturing sector in
the Netherlands“
Dit rapport beschrijft de huidige situatie van de metaal- en elektrotechnische
productiesector in Nederland wat betreft het tekort aan vakkrachten.
Taal: Engels

Product 2: “Summary Sector Report; A Comparison of the European Metal
Industry and Electrical Industry
Dit rapport geeft een samenvatting van de nationale sectorrapporten van de zes
partnerlanden. In de conclusies worden initiatieven en concepten gepresenteerd die
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kunnen dienen als mogelijke oplossing voor het probleem van een tekort aan
vakkrachten.
Taal: Engels, Duits

Product 3: ”Good Practice Report”
Dit rapport is bedoeld als ondersteuning voor bedrijven om een tekort aan
vakkrachten te verhelpen of te voorkomen. Voorbeelden uit de praktijk van
bedrijven in Europa worden in dit rapport verschreven.
Taal: Nederlands, Duits, Engels, Italiaans, Sloveens

Product 4: “Het tekort aan vakkrachten in Europees perspectief”
Beknopte publicatie met de samengevatte resultaten en conclusies van de
Europese sector- en good-practice rapporten.
Taal: Nederlands

Product 5: “Instrumenten voor het vroegtijdig herkennen van
kwalificatiebehoeften op bedrijfsniveau en voor het identificeren van voor
het bedrijf geschikte oplossingen voor het oplossen van een tekort aan
vakkrachten”
In het project zijn drie instrumenten ontwikkeld voor bedrijven om om te gaan met
een tekort aan vakkrachten of een tekort juist te voorkomen:
6. Een Excel-instrument waarmee via de planning van leerlingen de behoefte aan
vakkrachten in de toekomst afgedekt kan worden;
7. Een Excel-instrument om de ontwikkeling van personeel af te stemmen op de
behoefte van het bedrijf (voorbeeld in de mechatronica);
8. Een Excel-instrument waarmee een bedrijf via het aangeven van
probleempunten oplossingsrichtingen krijgt voor het oplossen van een tekort aan
vakkrachten.
Taal: Nederlands, Duits, Engels, Italiaans, Sloveens

Product 6: “Handleiding voor het toepassen van human resource
instrumenten voor het verhelpen van een tekort aan vakkrachten”
Dit handboek geeft een beschrijving van beschikbare instrumenten voor het
bepalen van huidige en toekomstige kwalificatiebehoeften en kennisoverdracht voor
het voorkomen of verhelpen van een tekort aan vakkrachten.
Taal: Nederlands, Duits, Engels, Italiaans, Sloveens

Product 7: “BedrijfsWiki”
Een uitgewerkt voorbeeld van een bedrijfsWiki voor het vastleggen en doorgeven
van kennis binnen een bedrijf, waarmee kennis gedeeld wordt op een laag
hiërarchisch niveau. Een beschrijving is beschikbaar voor het opzetten van een
bedrijfswiki.
Taal: Nederlands, Duits, Engels, Italiaans, Sloveens
Al deze producten zijn beschikbaar op: www.sos-skilled-workers.eu
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Samenvatting in het Engels
Abstract
Despite persistently high levels of unemployment in many European member
states, many enterprises are facing a shortage of skilled workers at different skill
levels. This is especially true for the manufacturing sector. The shortage of
workers is partly due to a discrepancy between labour market skill demands and
the qualifications of workers. The situation is aggravated by demographic
change. It is predicted that the shortage of skilled workers will effect the
competitively of enterprises in the medium and long term. The ‘Shortage of
Skilled Workers’ project aims to assist enterprises (especially Small and Medium
sized Enterprises) in developing and implementing Personnel Development
Programmes in order to overcome shortage of skilled workers. Besides
personnel development programmes, which include career planning and training,
the project aims to support enterprises in transferring knowledge and experience.
With the aid of these instruments and tools it will be possible for enterprises to
identify potential skills shortages in time and to take action to avoid future
problems.
The products of the project with all developed and piloted instruments (set for
early identification of skills shortages for enterprises, the company-wiki or the
good-practice report) are available in German, English, Dutch, Italian and
Slovenian and can be download via the website www.sos-skilled-workers.eu.
The good-practice report takes up the set of problems of the shortage of skilled
workers and describes different operational practiced strategies. These
examples were identified by means of occupation-scientific methods in six
European countries and are to conduce as good practice solutions.
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