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Inleiding
Door de snelle technologische veranderingen, innovatie en toenemende internationale
concurrentie is het van groot belang dat de technische sector zich blijft ontwikkelen en
vernieuwen. Cruciaal daarvoor is het hebben van voldoende en goede werknemers. Er
is momenteel echter een tekort aan technische vakmensen en de verwachting is dat dit
tekort de komende jaren alleen maar zal toenemen. In het Jaar van de Techniek werken
organisaties verspreid over de hele technische sector samen om dit tekort aan te pakken. Daarbij staan drie speerpunten centraal: imago, kennisdeling en regionale samenwerking.
De werkgroep voor kennisdeling heeft verschillende onderzoeken verzameld rond het
onderwerp ‘behoud van werknemers in de techniek’. Deze onderzoeken zijn door TNO
kritisch vergeleken, aangevuld met andere rapporten en samengevat weergegeven in
dit position paper1
In het volgende hoofdstuk geven wij de belangrijkste conclusies en aanbevelingen
weer. De hoofdstukken 3 en 4 onderbouwen deze conclusies. We beschrijven in hoofdstuk 3 de bedrijfssituatie in de technische sector. Hoofdstuk 4 beschrijft de arbeidssituatie in de technische sector. Voor onderbouwing in detail wordt verwezen naar de
geraadpleegde onderzoeksrapporten. Deze treft u aan in de literatuurlijst waarmee we
dit paper afsluiten. De cijfers als vermeld in dit paper zijn afkomstig uit verschillende
onderzoeken met verschillende onderzoeksdoelen en over verschillende onderzoeksjaren. Deze verschillen kunnen soms tot verwarring bij de lezer leiden, maar zijn niet
van invloed op de conclusies in dit paper.
We definiëren nu eerst de termen instroom, uitstroom en doorstroom. Een instromer
komt gedurende het jaar in de sector werken en was op 31 december van het voorgaande jaar nog niet werkzaam in de sector. Een deel van de instromers zijn leerlingen
die hun opleiding hebben afgerond; dit kan een technische opleiding zijn of een opleiding voor een andere sector. Een ander deel van de instromers zijn zij-instromers. Deze
groep bestaat uit werknemers die vanuit een andere sector instromen in de technische
sector en uit werknemers die hiervoor geen baan hadden, de zogenaamde herintreders.
Een uitstromer verlaat de sector gedurende het jaar, dus op 1 januari van het volgende
jaar is deze persoon niet langer werkzaam in de sector. Een deel van de uitstromers
karakteriseren we als natuurlijk verloop; dit zijn werknemers die met pensioen of de
VUT gaan. Een deel van de uitstromers noemen we vrijwillige uitstromers, omdat deze
werknemers op eigen initiatief de technische sector verlaten. De onvrijwillige uitstromers zijn die uitstromers die door de werkgever de technische sector verlaten, hetzij
door ontslag, hetzij door het niet verlengen van het contract of door faillissement.
Een doorstromer is iemand die het gehele jaar in de sector werkzaam is geweest. We
onderscheiden twee soorten doorstroom: (1) werknemers die van functie zijn veranderd, maar nog wel bij hetzelfde bedrijf werken en (2) werknemers die van werkgever
zijn veranderd, maar nog wel binnen de technische sector werken.

1

In verband met de leesbaarheid van dit paper spreken we over werknemers en bedrijven/werkgevers
in plaats van respondentgroepen. De gebruikte onderzoeksrapporten brengen de situatie in
verschillende jaren in kaart. In dit paper laten we de verschillen tussen deze jaren niet terugkomen. In
de onderzoeksrapporten, en daarmee ook in dit paper, worden percentages genoemd die, door
afrondingen, niet altijd tot 100% optellen.
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Figuur 1: definitie instroom, uitstroom en doorstroom

Het model voor instroom, uitstroom en doorstroom hebben we beschreven op het niveau van de technische sector. De technische sector bestaat uit verschillende branches,
zoals de installatiebranche, de bouw, de metaalindustrie en de mobiliteitsbranche. Voor
iedere branche is een zelfde model voor instroom, doorstroom en uitstroom op te stellen. In dit paper maken we onderscheid naar de technische sector en de verschillende
branches daarbinnen.
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Belangrijkste conclusies en aanbevelingen
Bedrijven in de technische sector worden geconfronteerd met vergrijzing en ontgroening. Bovendien wordt voor de nabije toekomst een nog krappere arbeidsmarkt voorspeld. Daarnaast gaan de technologische ontwikkelingen snel en moeten deze worden
bijgehouden. Tegelijkertijd neemt ook nog eens de (internationale) concurrentie toe. Al
deze ontwikkelingen samen maken dat bedrijven in de technische sector nog meer dan
voorheen voor de taak staan voldoende en goede werknemers te vinden, binden en
blijven boeien.
Meer oplossingen van hetzelfde, zoals het laten uitvoeren van eenvoudig werk door
laaggeschoolde of buitenlandse krachten, het nastreven van brede inzetbaarheid van
werknemers, het inzetten van uitzendkrachten, het inzetten van overwerk en het flexibel inzetten van personeel, verzachten weliswaar de pijn maar gaan voorbij aan de essentie dat het aanbod van technisch vakbekwaam personeel afnemend is. Het zijn tijdelijke oplossingen voor een naar verwachting structureel probleem. Meer profijt
wordt verwacht van sociale innovatie: maatregelen gericht op het sociale systeem (management, organisatie en personeelsbeleid). De maatregelen worden hieronder samengevat weergegeven, gegroepeerd naar de drie stromen: het vergroten van de instroom,
het versterken van de doorstroom en het verkleinen van de uitstroom. We beginnen
daarmee met de belangrijkste, de doorstroom. Het versterken van de doorstroom kan
immers de instroom stimuleren en de uitstroom beperken. De eenzijdige aandacht die
bedrijven in de technische sector momenteel hebben voor de gebrekkige instroom heeft
als gevolg dat slechts een klein deel van het probleem wordt opgepakt. Doorstroom en
uitstroom moeten meer expliciet onder de aandacht gebracht worden van de bedrijven
in de technische sector.
Doorstroom
Beperkte mogelijkheden voor doorgroeien is een belangrijke reden voor werknemers
om het bedrijf te verlaten. Interne doorstroommogelijkheden zijn beperkt in de technische sector, zeker in kleine bedrijven. Als de technische sector meer doorstroommogelijkheden wil bieden om beter aan te sluiten bij de wensen van de werknemers, dan
moeten de bedrijven in de technische sector hierin gaan samenwerken. Doorstromen
van het ene naar het andere bedrijf binnen een branche moet eenvoudig gefaciliteerd
en zichtbaar worden voor de werknemers. Voor het doorstromen binnen de branche
kunnen initiatieven hiervoor direct worden opgepakt. Gezien het feit dat een groot deel
van de werknemers ook doorstroomt tussen branches, bevelen wij aan de mogelijkheden om dit te faciliteren ook zeker nader te onderzoeken.
Om de doorgroeimogelijkheden in de sector verder te vergroten, moet ook meer aandacht besteed worden aan scholing en personeelbeleid. We zien dat scholing gericht op
het doorgroeien beperkt is in omvang. Bedrijven moeten scholing meer bewust ook
gaan inzetten in het kader van loopbaanontwikkeling. Verder zien we dat er nog beperkt gebruik wordt gemaakt van persoonlijke ontwikkelingsplannen. Het professionaliseren van het personeelsbeleid door persoonlijke ontwikkelingsplannen een structurele plaats te geven vergroot de doorgroeimogelijkheden in de sector.
Gerelateerd aan doorgroeimogelijkheden is het ‘toe zijn aan iets nieuws’ een belangrijke reden voor werknemers om het bedrijf te verlaten. In veel onderzoeksrapporten
wordt het ‘toe zijn aan iets nieuws’ als persoonlijke reden opgevat en daarmee buiten
de beïnvloedingssfeer van bedrijven in de technische sector geplaatst. Op dit punt
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moeten bedrijven in de technische sector juist hun verantwoordelijkheid nemen om de
uitstroom te beperken en de doorstroom te vergroten. Bedrijven moeten verschillende
maatregelen nemen om de afwisseling in het werk voldoende groot te houden: het verbeteren van doorgroeimogelijkheden, het inzetten van pools van werknemers die breed
kunnen worden ingezet bij meerdere bedrijven, werken met wisselende teamsamenstellingen, combinaties van grote en kleine projecten, afwisseling in het inhoudelijk
werkaanbod en het verbreden van de inzetbaarheid van personeel zijn enkele voorbeelden van de mogelijkheden die bedrijven hiervoor hebben.
Uitstroom
In de uitstroom nemen jongeren en ouderen een bijzondere positie in. Jongeren hebben
vaak andere redenen om de sector te verlaten dan oudere werknemers: arbeidsomstandigheden en salaris zijn voor jongeren vaker reden om de sector te verlaten dan voor
ouderen. Ouderen hebben vaker een negatief beeld over het contact met de leidinggevenden en vinden doorgroeimogelijkheden vaker minder belangrijk dan jongeren. Bedrijven moeten hierop inspelen door leeftijdsbewust personeelsbeleid in te voeren.
Hierdoor wordt het mogelijk om zowel de snelle ‘jonge’ uitstroom als ook de vroegtijdige ‘oude’ uitstroom te verkleinen. Vooral het verkleinen van de vroegtijdige uitstroom van ouderen door VUT-regelingen heeft ook een positief effect op de instroom.
De ouderen kunnen namelijk de begeleiding van jonge instromers op zich nemen.
Het verbeteren van het contact tussen de leidinggevende en de werknemer is een belangrijke maatregel om de uitstroom verder te beperken. Het slechte contact met de
leidinggevende wordt vaak als belangrijkste reden genoemd om uit te stromen uit de
technische sector. Tegelijkertijd wordt dit aspect als positief aangegeven ten opzichte
van de vorige functie door instromers. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn volgens het spreekwoord ‘verandering van spijs doet eten’. De nieuwigheid van het werk
en de nieuwe relatie met de leidinggevende verklaren de positieve reactie. Na verloop
van tijd is de nieuwigheid eraf, neemt de ‘sleur’ toe en gaat de waardering omlaag. Om
dit tegen te gaan, is het noodzakelijk werknemers voortdurend te blijven prikkelen.
Een andere verklaring kan zijn dat bij aanstelling van een nieuwe werknemer er extra
aandacht aan deze werknemer besteed wordt, die na verloop van tijd afneemt. Om dit
tegen te gaan, is het noodzakelijk dat ook zittend personeel voortdurend voldoende
aandacht krijgt. Veel technische werknemers worden inhoudelijk gedreven door het
werk en zullen zelden op eigen initiatief om aandacht vragen. Bedrijven moeten
daarom de dialoog tussen de werknemer en leidinggevende expliciet en actief stimuleren, zodat technische werknemers voldoende aandacht krijgen.
Instroom
De gebrekkige instroom, zowel kwalitatief als kwantitatief, kan deels worden verbeterd door een betere afstemming tussen het onderwijs en de bedrijven in de technische
sector. Dit krijgt al vaak vorm door het bieden van praktijkplaatsen aan leerlingen en is
vooral gericht op het kwantitatieve aspect van de instroom. Een verdere verbreding is
noodzakelijk: onderwijsinstellingen en bedrijven in de technische sector moeten ook
samenwerken aan de ontwikkeling van de onderwijsprogramma’s om ook het kwalitatieve aspect aan te pakken. Structureel overleg tussen bedrijven en onderwijsinstellingen en het aanstellen van praktijkdocenten versterken de aansluiting tussen het
onderwijs en de praktijk en maken het onderwijs meer en meer vraaggestuurd. Kortom,
de technische sector moet investeren in een krachtige en vraaggestuurde leeromgeving.
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De instroom moet ook vergroot worden door potentiële instromers meer aan te spreken met de positieve aspecten van de technische sector, zoals de goede sfeer met collega’s, de inhoud en afwisseling van het werk en de grote mate van zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid. Negatievere aspecten van de technische sector, zoals de ontevredenheid over de arbeidsomstandigheden, zijn veel minder vaak redenen om de
technische sector te verlaten. Toch lijkt dit aspect het werken in de technische sector
voor instromers minder aantrekkelijk te maken.
Een laatste maatregel die we noemen is niet zozeer gericht op het vergroten van de
instroom, maar wel op het verkleinen van de behoefte naar instroom. Door technologische innovaties in het product en het proces moet het mogelijk zijn het werk minder
arbeidsintensief te maken. Veel bedrijven in de technische sector zijn echter van mening dat technologische innovaties de vraag naar werknemers in technische functies
doen toenemen. We bevelen aan om te onderzoeken in hoeverre technologische innovaties inderdaad leiden tot een grotere behoefte aan personeel en op welke technologische innovaties de aandacht zou moeten liggen om het werk minder arbeidsintensief te
maken.
Met bovenstaande maatregelen wordt gewerkt aan het vinden, binden en blijven boeien
en werknemers voor de technische sector. De verschillende maatregelen zullen door
bedrijven van verschillende bedrijfsomvang niet overal in dezelfde mate en op dezelfde wijze worden ingevoerd. Het is belangrijk de maatregelen verder uit te werken
en te differentiëren naar bedrijfsomvang. Alleen op die manier is het mogelijk het tekort aan personeel in de technische sector breed op te lossen.
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Bedrijfssituatie
In dit hoofdstuk staat de bedrijfssituatie centraal van bedrijven in de technische sector.
De bedrijfssituatie beschrijven we aan de hand van aspecten als bedrijfsomvang, aantal
werknemers, leeftijd en sekse van de werknemers en omvang van dienstverband. Per
aspect schetsen we de algemene situatie en daaropvolgend zoomen we, voor zover bekend, in op de instroom, uitstroom en doorstroom.

3.1

Bedrijfsomvang
Ongeveer driekwart van de bedrijven in de technische sector is te typeren als klein met
minder dan 15 mensen in dienst. De meerderheid van deze bedrijven is zelfs zeer klein
met 1 tot 5 werknemers. Het percentage grote bedrijven met meer dan 50 werknemers
is niet meer dan 10%.

Tabel 3.1 Percentage bedrijven in de technische sector met een bepaalde bedrijfsomvang
Totaal

1-5

aantal be-

werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers

6-15

16-50

51-100

>100

drijven
Carrosserie en
schadeherstel-

3.2

branche

1.696

Metaalbewerking

11.250

Installatiebranche

4.676

Mobiliteitsbranche

11.712

57%

30%
76%

46%

11%
20%

27%

2%

2

4%
4%

2%

Aantal werknemers
Ongeveer driekwart van de werknemers is werkzaam in bedrijven met minder dan 50
werknemers. In de mobiliteitsbranche is dat zelfs 90%. Ruim een kwart van de werknemers is werkzaam in bedrijven met minder dan 15 werknemers en een kwart van de
werknemers is werkzaam in bedrijven met meer dan 50 werknemers. In de installatiebranche is het aantal werknemers werkzaam in grote bedrijven hoger dan gemiddeld.

2

Dit cijfer geeft het percentage bedrijven weer met 16 tot 40 werknemers, in plaats van 16 tot 50.
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Tabel 3.2 Percentage werknemers in bedrijven in de technische sector met een bepaalde bedrijfsomvang
Totaal aantal 1-5

6-15

16-50

51-100

>100

werknemers3 werknemers

werknemers

werknemers

werknemers

werknemers

Carrosserie en schadeherstel-branche

18.455

Metaalbewerking

144.000

15%

Mobiliteitsbranche

99.114

21%

Installatiebranche

67.649

11%

Metalektro

137.441

Bouwsector

175.757

Personenautobedrijven

40.000

60%

25%
40%4

35%

25%

71%
19%

8%
28%

17%

25%

De instroom is over het algemeen iets lager dan de uitstroom; dit geldt niet voor de
installatiebranche en de metaalbewerking, waar de instroom juist hoger is dan de uitstroom.

Tabel 3.3 instroom ten opzicht van de uitstroom; per branche
Instroom

Uitstroom

%

Aantal

%

Aantal

Carrosserie en schadeherstel-branche

10

1.846

11

2.030

Installatiebranche

12

8.118

8

5.412

9

15.818

12

21.091

Bouwsector
Metalektro
Metaalbewerking
Personenautobedrijven
Mobiliteitsbranche
Totaal

4

5.498

11

15.119

16

23.040

14

20.634

9

3.622

10

4.129

13

12.885

12

11.497

70.827

79.912

Over het algemeen vinden bedrijven in de technische sector de uitstroom niet verontrustend, maar voelen ze pas problemen bij een achterblijvende instroom, zowel in
kwaliteit (zie hierna) als in kwantiteit. De vervangingsvraag als gevolg van uitstromers
wordt voor ongeveer een derde opgevuld door zittend personeel dat doorstroomt, voor
maximaal een kwart door leerlingen, en voor ruim een derde door zij-instromers. Van
de zij-instromers had een ruime meerderheid hiervoor een andere baan. Ongeveer de
helft van deze zij-instromers werkte weliswaar niet in de specifieke branche, maar wel
in de technische sector. Vooral in de carrosserie- en schadeherstelbranche is de instroom van het aantal leerlingen relatief gezien hoog met ongeveer een derde. Het begeleiden van leerlingen tijdens hun opleiding is voor leerbedrijven dan ook een belangrijke manier om personeel te werven: bedrijven in de metaalbewerking schatten dat
50% van de leerlingen na de opleiding voor het bedrijf blijft werken.

3

We spreken in dit rapport over werknemers, maar soms hebben werknemers meerdere
dienstverbanden. Een uniek persoon met meerdere dienstverbanden wordt in dit paper beschouwd als
meerdere werknemers.
4
Dit cijfer geeft het percentage bedrijven weer met 16 tot 40 werknemers, in plaats van 16 tot 50.

TNO rapport | R071130/031.12602.01.01

10

De uitstroom is voor het overgrote deel vrijwillig; in de meeste branches meer dan
50%, in de metalektro 85% en in de installatiebranche zelfs 93%. In deze percentages
zijn de uitstromers als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
meegenomen. Onvrijwillige uitstroom komt meer voor bij kleinere bedrijven en is een
gevolg van ontslag, het niet verlengen van het contract of faillissement. Ongeveer een
derde van de uitstromers verlaat de technische sector volledig; de overige uitstromers
blijven in de technische sector werkzaam, zij het in een andere branche. Het percentage
jongere uitstromers onder de 25 jaar dat de technische sector volledig verlaat, is aanzienlijk groter dan gemiddeld: ruim tweederde van de jonge uitstromers uit de metaalbewerking verlaat de technische sector volledig.
Snelle uitstroom is een term die wordt gebruikt voor werknemers die maximaal twee
jaar in een branche hebben gewerkt, de zogenaamde draaideur. Uit een onderzoek in de
metaalbewerking blijkt dat zo’n 20% van de uitstromers een snelle uitstromer is. Het
aandeel jongeren hierin is vrij hoog: 40%. Snelle uitstroom staat niet op het netvlies
van veel bedrijven: enerzijds wordt uitstroom in zijn algemeenheid niet als problematisch ervaren, anderzijds ziet men het soms als een ‘verlenging van de selectieprocedure’. Ongeveer 7 van de 10 werknemers die uitstromen hebben een andere baan gevonden; de rest is werkeloos of met pensioen/VUT. Ook bij werknemers die met de
VUT gaan kunnen we van snelle of vroegtijdige uitstromers spreken, ze hadden immers ook nog langer door kunnen werken. In de installatiebranche gaat de helft van de
werknemers ouder dan 45 jaar met pensioen of VUT. Dit is een aanzienlijk aantal,
maar heeft nog geen specifieke aandacht van de bedrijven in de technische sector.

3.3

Leeftijd
De gemiddelde leeftijd in de technische sector varieert per branche tussen de 35 en 43
jaar. Jaarlijks neemt de gemiddelde leeftijd toe met ongeveer 0,3 jaar. Deze toename is
grotendeels te verklaren door de vergrijzing en de ontgroening in de technische sector.
Tabel 3.4

Leeftijdsopbouw in de technische sector
Gemiddelde

Tot

leeftijd

jaar

Carrosserie en schade- 38 jaar

17%

25 25-35 jaar

35-45 jaar

45-55 jaar

Vanaf 55

28%

20%

8%

jaar
27%

herstel-branche
Metaalbewerking

39,8 jaar

13%

23%

31%

22%

11%

Installatiebranche

36,6 jaar

18%

30%

24%

20%

9%

32%

18%

24%

Metalektro
Personenautobedrijven
Mobiliteitsbranche

43,2 jaar
5

34,7 jaar

15%
26%

35,9 jaar

We zien dat de gemiddelde leeftijd voor de instromers lager is dan voor de uitstromers.
Er komen dus relatief meer jongeren het bedrijf in die de plek van oudere en vaak meer
ervaren werknemers moeten opvullen. Dit gaat niet altijd vanzelf: men is unaniem ontevreden over het technisch niveau van jongeren; competenties zoals samenwerken en
communiceren hebben meer aandacht gekregen in de opleiding. Daarbij vindt men dat
jongeren in de opleiding in een andere situatie verkeren dan die in het bedrijf: tijdens
5

De leeftijdsgrenzen voor de personenautobedrijven zijn tot 25 jaar, 26-32 jaar, 33-43 jaar, en ouder
dan 43 jaar. De gemiddelde leeftijd is berekend door het gemiddelde van de categorieën als
uitgangspunt te nemen.
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de opleiding hebben jongeren meer vrije tijd, minder hiërarchie en minder om handen
dan werknemers in het bedrijf.

Tabel 3.5

Leeftijdsopbouw in de technische sector van de instroom, uitstroom en doorstroom
Gemiddelde

Gemiddelde

Gemiddelde

Gemiddelde

leeftijd algemeen

leeftijd instroom

leeftijd uitstroom

leeftijd doorstroom

Installatiebranche

36,6 jaar

30,1 jaar

35,3 jaar

37,8 jaar

Metalektro

43,2 jaar

39,2 jaar

41,4 jaar

40,4 jaar

De uitstroom van pensioengerechtigde werknemers wordt in de toekomst door de toenemende vergrijzing als een serieus probleem aangegeven. De meerderheid van de
werkgevers geeft aan dit goed in beeld te hebben en al maatregelen te treffen om problemen die in de toekomst zullen ontstaan door de vergrijzing voor te zijn. Het gaat
hierbij vooral om het opleiden van personeel. Een klein aandeel bedrijven probeert
ouderen te stimuleren langer door te werken, voornamelijk door de werkbelasting te
verminderen.

3.4

Sekse
In de technische sector is tussen de 10% en 20% van de werknemers vrouw. Doorgaans zijn vrouwen werkzaam in niet-technische functies; veel minder vaak hebben ze
een technische functie. De verhouding man/vrouw bij de instromende en uitstromende
werknemers is ongeveer gelijk aan de huidige situatie en blijft daarmee voorlopig onveranderd.
Tabel 3.6 Verdeling man/vrouw in de technische sector

3.5

Man

Vrouw

Carrosserie en schadeherstel-branche

89%

11%

Mobiliteitsbranche

80%

20%

Installatiebranche

91%

9%

Metalektro

87%

13%

Metaalbewerking

87%

13%

Omvang dienstverband
Het overgrote deel van de werknemers in de technische sector heeft een fulltime
dienstverband, meer dan driekwart van de werknemers. Gegevens over deze verhouding voor in- en uitstromers ontbreken in de aangeleverde onderzoeksrapporten.
Tabel 3.7 Omvang dienstverband
Gemiddeld

Fulltime

dienstverband

(36 uur)

Carrosserie en schadeherstel-branche

35,4 uur

84%

Mobiliteitsbranche

33,3 uur

71%

Installatiebranche

35,9

Metalektro

87%

Parttime

Parttime
<24 uur
16%

12%

17%
13%
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Functie
Vaak wordt er onderscheid gemaakt naar werknemers met een technische functie en
een niet-technische functie. Vooral voor de technische functies willen veel bedrijven
steeds vaker ‘allround’ werknemers die ‘overal’ inzetbaar zijn. Ruim tweederde van de
bedrijven streeft brede inzetbaarheid na.
Een ander onderscheid is dat naar leidinggevende functies en uitvoerende functies. In
de bouwsector is het aantal leidinggevende functies ten opzichte van de uitvoerende
functies toegenomen. Mogelijke redenen die hiervoor genoemd worden, zijn de steeds
complexere projecten en het groeiende gebruik van ICT. Gegevens hierover in andere
sectoren ontbreken.
Een ander onderscheid is het niveau van de functie. Het niveau van de functie wordt
bepaald door factoren als de mate van zelfstandigheid, de mate van verantwoordelijkheid, de mate van complexiteit, het leidinggeven en het salaris. Uit onderzoek in de
metalektro blijkt dat functie-doorstromers het vaakst een nieuwe functie op hoger niveau hebben. Opvallend is het lage percentage werkgeverdoorstromers dat een nieuwe
functie op hoger niveau heeft.

3.7

Opleidingsniveau
De technische sector wordt gekenmerkt door relatief weinig hoogopgeleiden. Het algemene beeld bestaat dat leidinggevenden vaker hoogopgeleid zijn dan uitvoerende.
Een algemeen beeld van het opleidingsniveau van in- en uitstromers in de sector is niet
te geven aan de hand van de beschikbare onderzoeksrapporten.
Het soort opleiding dat instromende werknemers hebben gevolgd, lijkt steeds minder
vaak aan te sluiten bij de eisen: ruim de helft van de nieuwe werknemers hadden bijscholing nodig.
Tabel 3.8 Opleidingsniveau in de technische sector
Lagere

VMBO

school
Metalektro
Installatiebranche

Bouwsector

6

7

MBO, Havo,

HBO,

VWO

Universiteit
36%

Instroom

21%

45%

Uitstroom

29%

43%

Instroom6

55%

30%

Uitstroom7

40%

45%

Algemeen

29%
7%

Algemeen

22%

68%

Schatting op basis van aanduidingen als ‘iets meer dan de helft’
Schatting op basis van aanduidingen als ‘iets meer dan de helft’

15%
15%
10%
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Vacatures
De vacatures zijn voor het grootste deel gericht op technisch personeel. Vooral voor de
technische functies is het moeilijk goed personeel te vinden. Het niet op tijd vinden
van voldoende (technisch) personeel heeft nu al gevolgen voor de bedrijfsvoering: de
werkdruk neemt toe, het aantal overuren stijgt, deadlines worden gemist, in uiterste
nood worden zelfs projecten niet aangenomen, en de mogelijkheden voor innovatie
worden minder. Oplossingen voor de personeelstekorten zijn, naast het uitbesteden van
werk aan derden en het inhuren van uitzendkrachten en personeel, binnen Nederland
en daarbuiten, ook het flexibel inzetten van personeel. Dit leidt er mede toe dat veel
bedrijven in de technische sector steeds vaker ‘allround’ werknemers willen die overal
inzetbaar zijn. Ruim tweederde van de bedrijven streeft brede inzetbaarheid na. Het
inzetten van technologische innovaties om het werk minder arbeidsintensief te maken
gebeurt nauwelijks in de technische sector. Bedrijven geven zelfs aan dat technologische innovaties in producten en processen er zelfs toe leiden dat de vraag naar werknemers in technische functies toeneemt.
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Arbeidssituatie
In dit hoofdstuk staat de arbeidssituatie in de technische sector centraal. De arbeidssituatie beschrijven we aan de hand van aspecten als opleidingsmogelijkheden, arbeidsvoorwaarden, salaris en doorgroeimogelijkheden. Per aspect schetsen we de algemene situatie en daaropvolgend zoomen we, voor zover bekend, in op de instroom,
uitstroom en doorstroom.

4.1

Salaris
Ongeveer de helft van de werknemers is tevreden met het salaris. Opvallend is dat
vooral jongeren (tot 25 jaar) en ouderen (boven 55 jaar) meer tevreden zijn over het
salaris dan de werknemers in de leeftijdscategorie daartussen in (mobiliteitsbranche en
technische installatiebranche). Uitzondering hierop is de metaalbewerking waar jongeren (tot 25 jaar) lage salarissen als een belangrijke reden geven om een branche te verlaten.
Over de hoogte van de salarissen ten opzichte van andere sectoren is weinig in de onderzoeksrapporten terug te vinden. Hoogopgeleiden in zuiver technische beroepen verdienen gemiddeld minder dan hoogopgeleiden in economische beroepen. Het is onduidelijk of dit breed in de sector geldt.
Het salaris is niet vaak de belangrijkste reden om voor een baan in of juist buiten een
branche te kiezen: gemiddeld noemt 10% van de werknemers het salaris als belangrijkste reden om een branche te verlaten, maar ook gemiddeld 10% van de werknemers
noemt het salaris als belangrijkste reden om in een branche te komen werken. Uitzondering hierop vormen werknemers in de installatiebranche en jongere werknemers in
de metaalbewerking, waar het salaris het vaakst wordt aangeduid als belangrijkste reden om de sector te verlaten.

4.2

Mogelijkheden voor scholing
Bijscholing vindt bij bijna alle bedrijven plaats, grotendeels op het technische vlak en
veel minder op het niet-technische vlak. Ruim tweederde van de gevolgde trainingen
zijn technisch georiënteerd. Niet-technische trainingen en cursussen komen vaker voor
bij grote bedrijven dan bij kleine bedrijven, en vaker bij hoogopgeleiden dan laagopgeleiden.
De meeste trainingen zijn gericht op het op peil houden of verbeteren van competenties
die nodig zijn in de huidige functie. Hooguit een kwart van de trainingen wordt gevolgd in het kader van de loopbaan. In de mobiliteitsbranche ligt dat hoger: ongeveer
de helft van de trainingen zijn in het kader van de loopbaan.
Een ruime meerderheid van de werknemers is van mening dat scholing en ontwikkeling belangrijk zijn. Hoe ouder de werknemer, hoe minder belang er gehecht wordt aan
scholing. Ongeveer de helft van de oudere werknemers vindt scholing nog belangrijk.
Het initiatief tot het volgen van trainingen en cursussen ligt grotendeels bij de (direct)
leidinggevende en maar bij 1 op de 10 werknemers zelf. Ongeveer een kwart van de
werknemers volgt geen trainingen en cursussen.
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Ruim een kwart van de werknemers is niet tevreden over de mogelijkheden die het
bedrijf biedt voor scholing of ervaart belemmeringen in het volgen van bijscholing.
Belangrijkste belemmeringen die genoemd worden zijn het niet kunnen volgen van
bijscholing onder werktijd, het niet krijgen van toestemming, het niet krijgen van een
financiële tegemoetkoming, het niet krijgen van een compensatie voor de trainingstijd.
Vooral de financiële en tijdsvergoeding verschillen sterk per branche. In de metalektro
wordt 93% van de opleidingskosten gedekt door de werkgever, tegenover ongeveer de
helft in de mobiliteitsbranche. In de mobiliteitsbranche is ongeveer de helft van de
werknemers bereid training in eigen tijd te volgen. Mogelijke verklaring hiervoor kan
zijn dat de trainingen in de mobiliteitsbranche ook vaker dan gemiddeld gericht zijn op
loopbaanontwikkeling.
Mogelijkheden voor scholing worden zelden als reden genoemd om een branche te
verlaten, dan wel in een branche te gaan werken.

4.3

Doorgroeimogelijkheden
Ongeveer een derde van de werknemers in de technische sector vindt dat er onvoldoende doorgroeimogelijkheden zijn binnen het bedrijf. Jongere werknemers onder de
25 jaar en oudere werknemers boven de 55 jaar zijn over het algemeen positiever over
de doorgroeimogelijkheden dan de werknemers in de leeftijd van 26 tot 55 jaar.
Jongere werknemers onder de 25 jaar hebben vaker nog voldoende mogelijkheden om
door te groeien en voor ouderen wordt de behoefte om door te groeien minder.
De doorgroeimogelijkheden zijn vaker horizontaal (andere werkzaamheden op hetzelfde functieniveau) dan verticaal (werkzaamheden op een hoger functieniveau). Horizontale doorstroom heeft vooral tot doel werknemers meer ‘allround’ inzetbaar te
maken. Bedrijven streven brede inzetbaarheid na om tijdelijke tekorten aan personeel
op te kunnen vangen, maar ook functies aantrekkelijker voor het personeel te maken.
Doorstroom in de technische sector binnen bedrijven is moeilijk: ongeveer de helft van
de bedrijven geeft aan geen doorstroommogelijkheden te hebben. Bij kleine bedrijven
is het dan nog eens moeilijker door te groeien naar een andere functie dan bij grotere
bedrijven. Bovendien is er bij kleine bedrijven vaker sprake van horizontale doorstroomd dan verticale doorstroom: het middenkader en hogere niveau is in kleinere
bedrijven zo klein, dat er zelden een plek vrij komt.
Gebrek aan doorgroeimogelijkheden wordt vaak genoemd als belangrijkste reden om
de sector te verlaten: ongeveer eenderde van de werknemers vindt onvoldoende loopbaanperspectief en carrièremogelijkheden de belangrijkste reden om de sector te verlaten.

4.4

Personeelsbeleid
Personeelsbeleid is in het overgrote deel van de bedrijven in de technische sector nog
informeel vorm gegeven. Vooral grotere bedrijven hebben hier een meer formele invulling aan gegeven.
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De informele invulling van het personeelsbeleid wordt door bedrijven moeilijk opgegeven, omdat ze de informele cultuur als kracht zien van het bedrijf en verandering
hiervan tot weerstand bij het personeel zou kunnen leiden. Toch voelen ook deze bedrijven dat met formeel beleid sturing van het bedrijf eenvoudiger wordt.
Van de verschillende P&O-instrumenten zijn functioneringsgesprekken de meest toegepaste: bijna alle bedrijven voeren functioneringsgesprekken met alle werknemers.
Ongeveer de helft van de werkgevers geven aan dit informeel te doen, de andere helft
van de werkgevers geeft aan structureel formele functioneringsgesprekken te voeren;
in de praktijk schiet dit er wel eens bij in. Persoonlijke ontwikkelingsplannen worden
het minst gebruikt. Kleine bedrijven hebben nauwelijks persoonlijke ontwikkelingsplannen. Ongeveer tweederde van de grote bedrijven gebruiken persoonlijke ontwikkelingsplannen; vaak op aanvraag van een werknemer die ontevreden is en zelden voor
hele groepen werknemers. Hogeropgeleiden hebben vaker te maken met persoonlijke
ontwikkelingsplannen dan lageropgeleiden. Inwerkplannen en coaching zijn zelden
formeel vastgesteld in bedrijven.

4.5

Arbeidsverhoudingen
De arbeidsverhoudingen verdelen we in twee deelaspecten: (1) het contact met en de
aansturing door de leidinggevende, en (2) de sfeer in het bedrijf en de contacten met de
collega’s. Deze twee deelaspecten zijn vaak tegengesteld.
De werknemers in de technische sector zijn over het algemeen goed te spreken over de
contacten met collega’s en de sfeer in het bedrijf: ruim een kwart van de werknemers is
hierover tevreden. Ook uitstromers noemen de sfeer met collega’s vaak als positief
punt.
Het slechte contact met de leidinggevende wordt door ongeveer 2 op de 10 werknemers als belangrijkste reden voor vertrek genoemd. Ongeveer de helft van de werknemers in de mobiliteitsbranche geeft aan een goed contact te hebben met de leidinggevende. Jongere werknemers zijn hierover iets vaker positief dan oudere werknemers.
Het ontbreken van formele inwerkplannen en coaching heeft kennelijk geen negatief
effect op jongeren. Voor een deel komt dit doordat dit informeel wel wordt opgepakt.
Opvallend is dat in vergelijking tussen de huidige en vorige functie zowel instromers
als uitstromers met name het contact met de leidinggevende in de nieuwe functie positiever beoordelen. Instromers waarderen dit in de technische branche positiever; uitstromers waarderen dit in de nieuwe branche positiever.

4.6

Baan
Werknemers typeren hun baan in de technische sector vaak als werk met een grote
mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dit zijn ook belangrijke redenen om
voor een baan in de technische sector te kiezen.
De werknemers in de technische sector geven de arbeidsomstandigheden vaak negatief
weer: grote lichamelijke belasting en beperkte veiligheid worden dan genoemd. Jongeren zijn vaker negatief over de arbeidsomstandigheden dan oudere werknemers. Opvallend genoeg zijn de arbeidsomstandigheden zelden redenen voor werknemers om de
technische sector te verlaten.
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Inhoud van het werk
De inhoud van het werk is belangrijk voor de meeste werknemers in de technische
sector, zowel om een branche in te stromen als om een branche uit te stromen. Het
wordt vaak als belangrijkste reden aangegeven. Opvallend is weer dat, net als bij het
contact met de leidinggevende, in vergelijking tussen de huidige functie en de vorige
functie zowel instromers als uitstromers de inhoud van het werk positiever beoordelen.
Instromers beoordelen de inhoud het werk in de technische branche positiever en uitstromers beoordelen de inhoud van het werk in de andere branche positiever.
Ook wordt afwisseling in het werk vaak genoemd als belangrijkste reden om te kiezen
voor een bedrijf in de technische sector. Hier dicht tegen aan ligt het ‘toe zijn aan iets
nieuws’: dit wordt vaak als belangrijkste reden aangegeven om van baan te veranderen,
zowel door instromers als door uitstromers.

4.8

Privé-situatie
Ongeveer 1 op de 10 werknemers noemt woon-werk verkeer als belangrijkste reden
om van baan te veranderen.
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Tabel 5.1 Geraadpleegde onderzoeksrapporten
Branche

Onderwerp

Rapport

Jaar

N

Bron

Eenheid van

Wijze van onderzoek

onderzoek
Carrosserie en schade-

Arbeidsmarkt

Haas en Beilsma 2007

2006

205

Pensioenfonds MN Services Bedrijf

Enquête via internet

Werknemertevredenheid

Spithoven en Olvers 2006

2005

1.892

MN Services

Werknemer

Telefonisch onderzoek

Kentallen

Rijsbaarman 2007

2006

Personenautobedrijven

Arbeidsmarkt

Mazier 2005

2004

-

Marktmonitor

-

Resultaten overgeno-

Metaalbewerking

Personele zaken

Detmar en Heere 2007

2006

30

Werkgeversbestand 2006

Bedrijf

Interviews

Snelle uitstroom

Boorsma 2005

2004

786

Werknemer

Telefonische enquête

herstelbranche
Mobiliteitsbranche

MN Services
men
van OOM
Uitstroombestand MN
Services

Metalektro

Onderwijs

Heere en Mos 2006

2005

-

Stand CFI en OOM

Opleiding

Desk Research

Arbeidsmarkt

Mos en Heere 2007

2006

-

MN Services

Bedrijf

Desk Research

Personele bezetting

Boorsma en Heere 2005

2005

508

MN Services-OOMbedrijven Bedrijf

Telefonische enquête

In-, door- en uitstroom

Mos en De Vries 2007

2006

1053

Pensioenfonds Metalektro

Werknemer

Internet enquête

Werkgeverspanel

Bedrijf

Internet enquête

2006

249

Ontwikkeling en opleiding

ROA 2007a
ROA 2007b

Opleiding

Loo et al. 2007

2007

211

Dam et al. 2007

2003-

-

Metopia- projecten

Bedrijf

Desk research + case

-

Onderzoek + bestanden

Bedrijf

Desk research

Bedrijf

Interviews en telefoni-

2006
Installatietechniek

Arbeidsmarkt

Sprengers et al. 2003

2002

studies
OLC + SKO Macro-economisch

Uitstroom

Ulden en Asselbergs 2006

2006

13 en

MN Services
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Onderwerp

Rapport

Jaar

N

Bron

Eenheid van

Wijze van onderzoek

onderzoek
206
Techniek

Loopbanen

Smits en Sieben 2007

2006

4396

KIVI NIRIA, Technisch

en werknemers

sche enquête

Werknemer

Vragenlijst

Weekblad en Maritiem Nederland
Bouwsector

Arbeidsmarkt en onderwijs

Fundeon 2006

2005/

-

Sociale Partners Fundeon

50

-

Desk research

2006
Maakindustrie

Arbeidsmarkt

Koning et al. 2007

2005

Bedrijf en School

Desk Research +
diepte-interviews

