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Voorwoord

Arbeidsmarktmonitor
Metalektro
eerste twee metingen 2012

Gastcolumn

In deze Arbeidsmarktmonitor worden de
belangrijkste resultaten weergegeven
van de eerste twee metingen van 2012.
Zo worden de voornaamste arbeidsmarktontwikkelingen geschetst waarmee
bedrijven in de Metalektro de afgelopen
maanden te maken hadden.
In deze monitor staan ontwikkelingen op
het gebied van vacatures en de werving
van personeel centraal, maar wordt ook
een brug geslagen naar de toekomst.

Dr. Ruud Gerards

Stichting A+O Metalektro brengt elk
kwartaal de stand van zaken in kaart wat
betreft de werkgelegenheidsontwikkelingen en vacatures in de afgelopen drie
maanden alsook de verwachtingen voor
de komende drie maanden. Deze worden gepresenteerd in de vorm van een
werkgelegenheidsbarometer. Sinds dit
jaar zijn de Quickscans en de metingen
van het werkgeverspanel geïntegreerd.
De twee halfjaarlijkse metingen zijn in
vier kortere metingen opgesplitst. In de
Quickscans worden enkele stellingen aan
de bedrijven voorgelegd over actuele
onderwerpen in de branche.
Deze Arbeidsmarktmonitor is samengesteld door het Researchcentrum voor
Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)
van de Universiteit Maastricht, in
opdracht van A+O.
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Het belang van training
en het stimuleren daarvan
Tekorten aan technisch personeel
Het vinden van goed geschoold technisch personeel is en
blijft een grote uitdaging voor de meeste bedrijven.
Bij vacatures voor technici is in veel gevallen meer dan
zes maanden nodig om ze in te vullen. Volgens de toekomstverwachtingen van de bedrijven in de Metalektro worden deze problemen de komende jaren nog groter. Meer dan
de helft van de bedrijven verwacht te weinig aanbod van
geschikte technici vanuit de opleidingen en ook verwachten
veel bedrijven dat sollicitanten niet de juiste competenties
zullen hebben. Als de instroom van nieuwe technici nu en in
de toekomst problematisch is, wordt het extra interessant
om te kijken hoe de vaardigheden, kennis en vakmanschap
van het zittende personeel optimaal ontwikkeld en ingezet
kunnen worden. In deze column wil ik dan ook enkele inzichten uit mijn recente onderzoek met u delen.
De effecten van training van zittende medewerkers
Opleiding en training van medewerkers zijn belangrijk om
het potentieel van medewerkers optimaal te benutten en
medewerkers voor de arbeidsmarkt gekwalificeerd te maken
en houden. Philips heeft hiervoor het project Certificering
Vakmanschap in het leven geroepen. Certificering Vakmanschap is, in het kort, een project dat binnen Philips Nederland tussen 2004 en 2011 heeft gelopen met als doel alle
zittende medewerkers die nog geen startkwalificatie hadden,
op te leiden tot minimaal het startkwalificatieniveau (MBO
niveau 2). Philips kan hierdoor het personeel opleiden dat
het nodig heeft en personeel zonder startkwalificatie krijgt
een kans om zich voor de arbeidsmarkt te kwalificeren. Dat
dit werkt, laat mijn onderzoek zien. Werknemers die in het
kader van Certificering Vakmanschap een opleiding hebben
gevolgd en daarmee een startkwalificatie hebben behaald,
verdienen gemiddeld 4,3% meer dan werknemers die niet
hebben mee gedaan. Ze hebben een grotere kans om binnen Philips promotie te maken en een kleinere kans op
gedwongen ontslag. Dit laat duidelijk zien dat de productiviteit en inzetbaarheid van deze medewerkers is gestegen, je
krijgt immers niet voor niets een hoger loon of promotie. Dit
betekent dat zowel de werknemer als de werkgever gebaat
zijn bij opleiden.

cheque hebben besteed eerder bereid te
zijn om in de toekomst aan een training
deel te nemen dan werknemers die hun
cheque niet hebben besteed.

Ruud Gerards
Ruud Gerards is medewerker
van het Research Centrum voor
Onderwijs en Arbeidsmarkt
(ROA). Hij is mei jongstleden
gepromoveerd aan de
Universiteit Maastricht op
het proefschrift getiteld:
“Unemployment and
employability: how firms can
help”, waarin hij het Philips
Werkgelegenheidsplan (WGP),
Certificering Vakmanschap en
E-miles onderzocht. Ruud volgt
Ben Kriechel op als projectleider
van de Arbeidsmarktmonitor
Metalektro en is betrokken bij
diverse onderzoeken naar de
ontwikkeling van menselijk
kapitaal door middel van
scholing en training.

Het stimuleren van training
en werken aan ‘employability’
Dat training van medewerkers een positief effect kan hebben op hun productiviteit en inzetbaarheid is een belangrijk
gegeven, maar het stimuleren van medewerkers om aan training deel te nemen
kan ook een vraagstuk zijn. Om haar
werknemers te stimuleren na te
denken over hun eigen persoonlijke
ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid (‘employability’) en het belang dat
training hierin kan hebben, heeft Philips
al haar medewerkers vanaf 2009 een
zogeheten E-miles (Employability-miles)
cheque gegeven. Deze cheque heeft een
bepaalde waarde en kan besteed worden
aan diverse trainingen op het gebied van
persoonlijke ontwikkeling. Het onderzoek
naar deze E-miles cheque, toont aan
dat werknemers die hun cheque hebben
besteed door een persoonlijke ontwikkelingstraining te volgen, zich beter bewust
zijn geworden van het belang van persoonlijke ontwikkeling, dan werknemers
die hun cheque niet hebben besteed.
Tevens blijken werknemers die hun

Wat kunnen andere bedrijven in de
Metalektro hieruit leren?
Van het onderzoek naar de E-miles cheque kunnen we leren dat het introduceren van een trainingscheque een middel
kan zijn om de trainingsbereidheid van
medewerkers en hun bewustzijn van het
belang van persoonlijke ontwikkeling te
vergroten. Als dit medewerkers aanzet
tot het verder ontwikkelen of verbreden
van hun kennis en vaardigheden, kan dit
op de langere termijn ook een bijdrage
leveren aan de bestrijden van het tekort
aan technici. Uit het onderzoek naar
Certificering Vakmanschap kunnen we
leren dat (bij)scholen van medewerkers
door middel van training ertoe kan leiden
dat zittende medewerkers productiever
en flexibeler inzetbaar worden. Gelukkig
zien we in de cijfers in deze Arbeidsmarktmonitor dan ook dat bedrijven in
de Metalektro het om- of bijscholen van
hun personeel al op de vierde plek hebben staan uit 14 strategieën om het tekort aan technici te lijf te gaan. De sector
is zich dus goed bewust van het belang
van training, maar wellicht geven bovenstaande resultaten nog nieuwe inspiratie
voor het trainingsbeleid bij metalektrobedrijven, om daarmee een positieve
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling
van zowel medewerkers als bedrijven.
Meer informatie over het onderzoek, alsmede contactgegevens van Ruud Gerards
zijn te vinden op www.ruudgerards.nl.
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Actuele
arbeidsmarktsituatie
Ondanks de veelal negatieve geluiden in de media over de arbeidsmarkt,
ontwikkelde de werkgelegenheid in de Metalektro zich in positieve zin
gedurende de eerste helft van 2012. Dit blijkt zowel uit de ontwikkeling van
de werkgelegenheidsbarometer, het totale instroomoverschot en de netto
instroom voor de verschillende onderscheiden regio’s en functiecategorieën.

I

n januari gaf een groter deel van de
bedrijven aan dat zij te kampen had
met krimp in het personeelsbestand,
in de maanden hierna vond er een
kentering plaats en kregen bedrijven
met groei opnieuw de overhand. Ook de
vooruitzichten voor de nabije toekomst
blijven op dit punt positief. Bedrijven
verwachten dus dat de groei aanhoudt
tussen augustus en oktober (figuur 1).

wordt in dit verband gesproken van netto
instroom. In deze periode bedraagt de
netto instroom dus een kleine 2.000
extra nieuwe medewerkers. Daarmee ligt
de netto instroom op een vergelijkbaar
niveau als een jaar eerder in dezelfde
periode.
De regio’s zuid en noord/oost zijn ongeveer vergelijkbaar qua in- en uitstroom,
maar blijven duidelijk achter bij regio
west (figuur 2). Echter, de netto instroom
in West-Nederland blijft achter bij de
andere twee regio’s, omdat in WestNederland tegelijkertijd veel medewerkers vertrokken zijn. Daarmee is deze
regio verantwoordelijk voor 20% van de
totale netto instroom in Nederland.
De regio’s zuid en noord/oost zijn

Meer instroom dan uitstroom
In de eerste helft van 2012 lag het totaal
aantal nieuwe medewerkers aanzienlijk
hoger dan het aantal medewerkers dat
vertrok. De instroom betrof 5.000 nieuwe
medewerkers tegenover een uitstroom
van zo’n 3.000 medewerkers. Als de
instroom hoger is dan de uitstroom,
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Verwachting komende drie maanden
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Figuur 1
WERKGELEGENHEIDSBAROMETER
De werkgelegenheidsbarometer
geeft de verhouding weer
tussen het aantal krimpende
en groeiende bedrijven in
de Metalektro. Deze index is
gebaseerd op de Quickscanvraag of bedrijven de afgelopen
maanden hun personeelsbestand
zagen groeien of krimpen.
Terwijl er begin 2012 nog iets
meer bedrijven waren met
krimp dan met groei in hun
personeelsbestand, waren er
in juli weer meer bedrijven die
groei rapporteerden. Ook de
verwachtingen voor de volgende
3 maanden (augustus t/m
oktober) waren in juli gematigd
positief.
Bron ROA/WERKGEVERSPANEL
METALEKTRO EERSTE EN
TWEEDE METING, 2009-2012;
ROA QUICKSCAN MONITOR
METALEKTRO, 2012
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• Netto instroom
ligt op een
vergelijkbaar
niveau als een jaar
geleden in dezelfde
periode
• Alleen bij
leidinggevende
functies is er een
netto uitstroom

daarentegen elk verantwoordelijk voor
zo’n 40% van de totale netto instroom.
Tevens is voor de verschillende functiecategorieën het in- en uitstroompercentage berekend (figuur 3). Bedrijven
2.500

Figuur 2
IN- EN UITSTROOM
PER REGIO
In de figuur wordt voor elke
regio het aantal nieuwe
werknemers in de bedrijven
afgezet tegen het aantal
vertrokken werknemers. In de
eerste helft van 2012 zijn er in
elke regio duidelijk meer nieuwe
werknemers bijgekomen dan dat
er werknemers vertrokken zijn.
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ervaren vooral veel dynamiek in de
uitvoerende technische functies, maar
ook bij de ondersteunende technische
alsook niet-technische functies en bij de
engineering en r&d-functies wordt er een
behoorlijke in- en uitstroom waargenomen. In de meeste functiecategorieën is
er in de eerste helft van 2012 sprake van
netto instroom. Bij de ondersteunende
niet-technische functies is de netto
instroom in deze periode het grootst. In
deze functiecategorie zijn er dus verhoudingsgewijs de meeste nieuwe arbeidskrachten bijgekomen.

technici worden niet in alle gevallen ingevuld. Dit kan veroorzaakt worden door
bezuinigingen, maar bijvoorbeeld ook
doordat bedrijven geen geschikt perso-

neel vinden. Het percentage bedrijven
met openstaande vacatures in deze
functiecategorie (figuur 5) lijkt echter te
wijzen op eerstgenoemde verklaring.

ENGINEERING EN R&D-FUNCTIES
ONDERSTEUNENDE NIET-TECHNISCHE FUNCTIES
LEIDINGGEVENDE NIET-TECHNISCHE FUNCTIES
ONDERSTEUNENDE TECHNISCHE FUNCTIES
TECHNISCH OPGELEIDE VERKOPERS
LEIDINGGEVENDE TECHNISCHE FUNCTIES

500

Bron : ROA/WERKGEVERSPANEL
METALEKTRO TWEEDE METING,
2012
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De enige functiecategorie waar een netto
uitstroom heeft plaatsgevonden betreft
de leidinggevende functies. De hierdoor
vrijgekomen functies voor leidinggevende
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Figuur 3
IN- EN UITSTROOM PER
FUNCTIECATEGORIE
De meeste bedrijven hebben
in de eerste helft van
2012 uitvoerende technici
aangenomen. In deze
functiecategorie zagen zij
tegelijkertijd eveneens relatief
veel werknemers vertrekken. Het
percentage nieuwe instromers
minus de vertrokken uitstromers
in een functiecategorie vormt
de netto instroom. In de
ondersteunende niet-technische
functies was de netto instroom
het grootst (11%).
Bron ROA/WERKGEVERSPANEL
METALEKTRO TWEEDE METING,
2012
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Aantal vacatures
blijft stabiel
Uit de tweede Quickscan blijkt dat het aantal openstaande vacatures bij
het leeuwendeel van de bedrijven stabiel gebleven is in de afgelopen drie
maanden. Dit geldt voor ruim zeven op de tien bedrijven.

D

aarnaast zag 16% het aantal
openstaande vacatures stijgen of
sterk stijgen, tegenover 12% die
het aantal vacatures zag afnemen
of sterk afnemen. Over de komende
drie maanden zijn bedrijven iets voorzichtiger. Driekwart verwacht een status
quo van het aantal vacatures, terwijl het
percentage bedrijven dat meer openstaande vacatures verwacht iets afneemt. Bovendien groeit het percentage
dat een afname van het aantal vacatures
verwacht enigszins.
Oorzaken vacatures
Aan de bedrijven die openstaande
vacatures hebben, is gevraagd hoe
deze ontstaan zijn. De openstaande
vacatures blijken in de meeste gevallen
toe te schrijven aan een toename van de
hoeveelheid werk (figuur 4). Dit geven
meer dan zeven op de tien bedrijven met
vacatures voor technisch personeel aan.
In de regio noord/oost is dit een nog
groter deel (86%). Landelijk gezien leidt
het vrijwillig vertrek van personeel bij
een derde van de bedrijven tot nieuwe
vacatures. Bij een kwart van de bedrijven

FIGUUR 4
Oorzaken openstaande
vacatures technisch
personeel

ontstaan bovendien vacatures als gevolg
van vervangingsvraag doordat medewerkers met (pre)pensioen gaan.
Vacatures ontstaan in de regel hoofdzakelijk als gevolg van een reeds bestaande situatie. In mindere mate leiden
verwachte toekomstige ontwikkelingen
tot vacatures. Bedrijven voeren proactief
beleid ten aanzien van vacatures met
name als er wijzigingen verwacht worden
door interne mobiliteit. De helft van alle
bedrijven met vacatures voor technisch
personeel die ontstaan door interne
mobiliteit, stelt een functie vacant omdat
zij proactief wil inspelen op verwachte
veranderingen in de toekomst. Andere
oorzaken voor vacatures die vaker dan
gemiddeld toekomstgericht zijn, zijn een
verwachte toename van de hoeveelheid
werk en de vervanging van personeel dat
met (pre)pensioen zal gaan.
Soort vacatures
Welk soort vacatures hebben metalektrobedrijven vooral openstaan in de eerste
helft van 2012? Ongeveer de helft van de
bedrijven heeft openstaande vacatures

TOENAME HOEVEELHEID WERK
PERSONEEL DAT VRIJWILLIG VERTREKT
PERSONEEL DAT MET (PRE)PENSIOEN GAAT

Zeven van de tien bedrijven
zegt dat een toename van de
hoeveelheid werk hen heeft
doen besluiten vacatures voor
technisch personeel te plaatsen.
Bron ROA/WERKGEVERSPANEL
METALEKTRO TWEEDE METING,
2012
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voor de grootste functiecategorie: uitvoerende technische vacatures (figuur
5). In het zuiden van het land ligt dit
percentage nog iets hoger en zoekt 60%
uitvoerende technici. Daarnaast is circa
een kwart van de bedrijven in Nederland
op zoek naar geschikt personeel voor
engineering en r&d-functies of ondersteunend technisch personeel. Afgelezen

aan de openstaande vacatures bestaat
momenteel de minste behoefte aan leidinggevenden in niet-technische functies.
Bedrijven die te maken krijgen met
moeilijk vervulbare vacatures voor technisch personeel kunnen natuurlijk niet
achterover leunen en afwachten totdat
er een geschikte kandidaat opduikt. In
de praktijk neemt driekwart maatregelen

Figuur 5
Percentage bedrijven
met openstaande
vacatures per
functiecategorie

ENGINEERING EN R&D FUNCTIES
ONDERSTEUNENDE NIET-TECHNISCHE FUNCTIES
LEIDINGGEVENDE NIET-TECHNISCHE FUNCTIES

De figuur laat zien in welke
functiecategorieën bedrijven
vacatures hebben openstaan.
De uitvoerende technische
functies vormen de belangrijkste
functiecategorie; hiervoor heeft
de helft vacatures.

ONDERSTEUNENDE TECHNISCHE FUNCTIES
TECHNISCH OPGELEIDE VERKOPERS
LEIDINGGEVENDE TECHNISCHE FUNCTIES
UITVOERENDE TECHNISCHE FUNCTIES
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Bron ROA/WERKGEVERSPANEL
METALEKTRO TWEEDE METING,
2012

om problemen omtrent moeilijk vervulbare vacatures het hoofd te bieden.
Dit betekent tegelijkertijd dat bijna een
kwart nog geen maatregelen zegt te treffen. Het grootste deel van de bedrijven
dat wel al maatregelen neemt, zegt dat
het hierbij zowel gaat om maatregelen
die gericht zijn op de interne bedrijfsvoering als op werving en selectie. Acties
die gericht zijn op de aanpassing van de
interne organisatie en die bovendien door
bedrijven als effectief ervaren worden,
zijn het laten overwerken en het flexibel
inzetten van het zittende personeel. Op
het gebied van werving en selectie blijkt
het inschakelen van uitzendbureaus,
commerciële werving- en selectiebureaus
of detacheringsbureaus een effectief
middel om moeilijk vervulbare vacatures
alsnog in te vullen. Ook lijken bedrijven
bereid om concessies te doen, omdat
zij zeggen dat zij eveneens mensen met
minder ervaring aantrekken.

Bedrijven slagen er doorgaans in hun
openstaande vacatures binnen zes
maanden in te vullen. De grootste groep
(40%) heeft hier drie tot vijf maanden
voor nodig, een derde doet hier één tot
twee maanden over en 15% heeft hier
niet langer dan een maand voor nodig.
Problematischer wordt het pas als bedrijven er niet in slagen om vacatures
binnen een half jaar in te vullen. Bij één
op de tien bedrijven kost het invullen van
vacatures gemiddeld genomen tussen de
zes en twaalf maanden. Minder dan 2%
slaagt er niet in om vacatures binnen een
jaar in te vullen. Dit komt in de praktijk
dus weinig voor.

Kort en krachtig

010 102012
102010

• In de meeste
gevallen worden
openstaande
vacatures
veroorzaakt door
hoeveelheid werk
• Bij helft van de
bedrijven zijn
er vacatures
voor uitvoerende
technische
functies
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Werving
Door huidige en toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt voor technici is
de werving van nieuwe medewerkers al geruime tijd onder de aandacht van
bedrijven in de Metalektro.

Z

eker ten tijde van een krapper wordende arbeidsmarkt zou de werving
van nieuwe medewerkers hoog bij
de bedrijven op de agenda moeten staan en idealiter zouden zij hier op
voorhand al zo goed mogelijk op moeten
anticiperen.

of zelfs erg veel problemen bij het aantrekken van technisch personeel. Dit is
het hoogste percentage sinds 2009, toen
er als gevolg van de crisis een ruime
arbeidsmarkt was en er dus beduidend
minder wervingsproblemen ervaren werden. Sindsdien is zowel het percentage
dat veel als erg veel wervingsproblemen
ervaart gestegen. Hierbij zijn er wel
regionale verschillen waarneembaar. In
Zuid-Nederland geven bedrijven minder
dan gemiddeld aan veel of erg veel wervingsproblemen te ervaren, terwijl dit bij
bedrijven in West-Nederland vaker dan
gemiddeld het geval is.
De wervingsproblematiek verschilt
bovendien per functie. Voor uitvoerende
technische functies blijkt het moeilijker
geschikte medewerkers aan te trekken

Toename bedrijven met veel
wervingsproblemen
Sinds 2002 is aan bedrijven gevraagd
in welke mate zij problemen ervaren bij
het aantrekken van technisch personeel
(figuur 6). Aan de hand van een 6-puntsschaal variërend van ‘geen problemen’
tot ‘erg veel problemen’ kunnen bedrijven aangeven in hoeverre zij hierbij problemen ervaren. In de eerste helft van
2012 had één op de drie bedrijven veel

Figuur 6
Problemen bij het
aantrekken van
technisch personeel
(% bedrijven)
De figuur laat zien dat bedrijven
de laatste jaren meer problemen
ondervinden bij het aantrekken
van technisch personeel.
Bron ROA/WERKGEVERSPANEL
METALEKTRO EERSTE METING,
2002-2012
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SOLLICITANTEN HEBBEN
NIET DE JUISTE COMPETENTIES
TE WEINIG SOLLICITANTEN

Figuur 7
Belangrijkste
problemen bij het
aantrekken van
technisch personeel
Figuur 7 zet de meest genoemde
problemen op een rij bij het
aantrekken van technisch
personeel. Zo geven 6 op de 10
bedrijven aan dat sollicitanten
niet over de juiste competenties
beschikken.
Bron ROA/WERKGEVERSPANEL
METALEKTRO EERSTE METING,
2012
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dan voor de andere technische functies. Zes op de tien bedrijven ondervinden problemen bij het aantrekken van
uitvoerende technici, terwijl dit voor
bijvoorbeeld technisch opgeleide verkopers ‘slechts’ 15% is. De data laten in
algemene zin eenzelfde beeld zien voor
de verschillende regio’s. Enige uitzondering hierop vormen vacatures voor
ondersteunende technische functies in de
regio noord/oost. Hier hebben bedrijven
vaker dan gemiddeld problemen bij het
aantrekken van medewerkers voor deze
functies.

Succesvolle wervingskanalen
Afhankelijk van de functie die ingevuld
moet worden, hebben bedrijven de
keuze uit verschillende soorten wervingskanalen. Uit de figuren 8a en 8b
blijkt dat de effectiviteit van de verschillende wervingskanalen niet los staat van
het type functie. Ruim 40% beoordeelt
het uitzendbureau als meest succesvol
wervingskanaal voor het aantrekken van
uitvoerend technisch personeel. Voor het
aantrekken van ondersteunend technisch personeel is dit een kwart. Voor de
werving van ondersteunende technici zijn
bedrijven eveneens te spreken over de

Om welk soort problemen gaat het nu
eigenlijk die bedrijven ervaren bij de
zoektocht naar geschikt technisch personeel (figuur 7)? De drie meest genoemde
problemen die bedrijven in de eerste
maanden van dit jaar tegenkomen zijn
in aflopende volgorde van belangrijkheid; dat sollicitanten niet over de juiste
competenties beschikken, dat er eenvou-

De figuren 8a en 8b
vergelijken het meest
effectieve wervingskanaal
voor twee functiecategorieën.
Zowel ondersteunende als
uitvoerende technici worden
doorgaans aangetrokken via
uitzendbureaus. Leidinggevend
technisch personeel en
technisch opgeleide verkopers
worden daarentegen
eerder aangetrokken door
het inschakelen van een
commercieel werving- en
selectiebureau.
Bron ROA/WERKGEVERSPANEL
METALEKTRO EERSTE METING,
2012

FIGUUR 8b
Meest effectieve
wervingskanaal
leidinggevend
technisch personeel
en technisch opgeleide
verkopers*
* Andere wervingskanalen,
waaronder UWV Werkbedrijf,
werden door minder dan 5% als
meest effectief genoemd. Deze
zijn derhalve niet in de figuur
opgenomen.
Bron ROA/WERKGEVERSPANEL
METALEKTRO EERSTE METING,
2012
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Kort en krachtig

FIGUUR 8a
Meest effectieve
wervingskanaal
ondersteunend en
uitvoerend technisch
personeel*

digweg te weinig sollicitanten voorhanden zijn en dat sollicitanten onvoldoende
ervaring hebben. In de regio noord/oost
wordt minder dan gemiddeld een gebrek
aan de juiste competenties toegeschreven aan sollicitanten. In deze regio zijn
bedrijven minder te spreken over het
aanbod vanuit de opleidingen.
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• Een op de drie
bedrijven heeft
veel problemen
bij aantrekken
technisch personeel
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• Veel sollicitanten
beschikken niet
over de juiste
competenties

VIA INTERNET
VIA INTERNET

0

0

Ondersteunend technisch personeel
Ondersteunend technisch personeel

5

5

10
10

15
15

20
20

25
25

30
30

35
35

40
40

45
45

50
50

Uitvoerend technisch personeel
Uitvoerend technisch personeel

VIA UITZENDBUREAU
VIA UITZENDBUREAU
VIA EIGEN PERSONEEL IN
VIABEDRIJFSVESTIGING
EIGEN PERSONEEL IN
DEZE
DEZE BEDRIJFSVESTIGING
VIA DETACHERINGSBUREAU
VIA DETACHERINGSBUREAU
VIA ADVERTENTIE IN
VIA ADVERTENTIE
REGIONAAL
DAGBLADIN
REGIONAAL DAGBLAD
VIA EXTERNE RELATIES
VIA EXTERNE RELATIES
VIA COMMERCIEEL WERVINGVIA COMMERCIEEL
WERVINGEN SELECTIEBUREAU
EN SELECTIEBUREAU
VIA INFORMELE KANALEN
VIA INFORMELE KANALEN
VIA INTERNET
VIA INTERNET

0
Technisch opgeleide verkopers
Technisch opgeleide verkopers

0

5

5

10
10

15
15

20
20

Leidinggevend technisch personeel
Leidinggevend technisch personeel

25
25

30
30

35
35

40
40

45
45

50
50

diensten van een commercieel wervingen selectiebureau. Voor het aantrekken
van uitvoerende technici is men beduidend minder te spreken over de effectiviteit van dit wervingskanaal.
Bij het invullen van vacatures in het
hogere segment kiest ruim een kwart
van de bedrijven voor een commercieel werving- en selectiebureau. Bij het
aantrekken van leidinggevende technici
zijn bedrijven eveneens te spreken over

de kans op succes, wanneer gebruik gemaakt wordt van detacheringsbureaus en
het internet. Laatstgenoemd wervingskanaal is tevens een succesvol middel voor
het aantrekken van technisch opgeleide
verkopers. Bij de hogere functies worden
uitzendbureaus en externe relaties daarnaast bijna drie keer zo vaak als meest
effectief genoemd bij het werven van
leidinggevende technici dan voor het werven van technisch opgeleide verkopers.
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Toekomstverwachtingen:
vervangingsvraag
Innovatieve bedrijven zijn niet alleen bezig met het heden, maar denken
steeds enkele stappen vooruit en spelen op deze wijze proactief in op
toekomstige ontwikkelingen. Daarom krijgen bedrijven eveneens vragen
voorgelegd die gericht zijn op de toekomst. Deze verwachtingen voor
de toekomst kunnen bedrijven helpen om hun personeelsbeleid voor de
komende jaren vorm te geven.

F

Verwachte vervanging
gepensioneerden
In welke functiecategorieën verwacht
men de komende jaren de meeste problemen als het gaat om de vervanging
van personeel dat met pensioen gaat?
Figuur 10 laat zien welk deel verwacht
dat er de komende jaren veel problemen
zullen ontstaan bij de vervanging van
gepensioneerden. De vervangingsvraagproblematiek in de komende vijf jaar verschilt nogal per functiecategorie. Zo verwacht circa een kwart veel problemen bij
de vervanging van uitvoerend technisch
personeel, leidinggevend technisch personeel en personeel met een engineering
of r&d-functie dat binnen afzienbare tijd
met pensioen gaat. Bij leidinggevende of
ondersteunende functies die niet technisch van aard zijn, worden daarentegen
juist nauwelijks vervangingsproblemen
verwacht binnen nu en vijf jaar.

iguur 9 geeft weer welke problemen de komende vijf jaar verwacht
kunnen worden bij het aantrekken van technisch personeel. Het
grootste knelpunt dat bedrijven voorzien,
is dat er een tekort aan jonge technici
zal ontstaan omdat er vanuit de opleidingen te weinig instroom op de arbeidsmarkt zal plaatsvinden. Bijna zes op de
tien verwachten hierdoor de komende
jaren problemen bij het aantrekken van
technici. In de regio noord/oost is dit
zelfs bijna 70%. Circa de helft verwacht
bovendien dat sollicitanten de komende
vijf jaar niet over de vereiste competenties zullen beschikken. Daarnaast denkt
een ongeveer vergelijkbaar deel dat er
te weinig aanbod zal zijn van mensen
met interesse in de techniek. Verder zal
er naar verwachting in ieder geval een
tekort aan beschikbare sollicitanten ontstaan en van de sollicitanten díe er zijn,
dat hun werkervaring ontoereikend is.

FIGUUR 9
Verwachte problemen
bij het vinden van
technici in de komende
vijf jaar
De figuur laat de belangrijkste
problemen zien die de komende
jaren het aantrekken van
technische medewerkers in de
weg kunnen staan. Zo verwacht
ruim de helft dat er te weinig
instroom van jongeren op de
arbeidsmarkt zal zijn.
Bron ROA/WERKGEVERSPANEL
METALEKTRO EERSTE METING,
2012
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FIGUUR 10
Verwachte
vervangingsproblemen
in komende vijf jaar
per functiecategorie
De balkjes geven weer welk deel
verwacht dat er de komende vijf
jaar veel vervangingsproblemen
ontstaan als gevolg van
pensionering. Zo verwacht ruim
een kwart veel problemen bij
de vervanging van uitvoerende
technici die met pensioen gaan.
Bron ROA/WERKGEVERSPANEL
METALEKTRO TWEEDE METING,
2012
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FIGUUR 11
Maatregelen
met het oog op
vervangingsproblemen
technici
De oranje balkjes geven weer
welke maatregelen bedrijven
binnen vijf jaar denken te gaan
nemen, terwijl de donkere
balkjes laten zien welke
maatregelen nu al genomen
worden. Zo nemen vier op de tien
nu reeds schoolverlaters aan om
de problemen met de vervanging
van technici te beperken. Van
de bedrijven die dit nu nog niet
doen, is een kwart van plan dit
wel binnen nu en vijf jaar te
gaan doen.

WERKNEMERS BREDER INZETBAAR
MAKEN DOOR TAAKROULATIE

30

RELATIES MET ONDERWIJSVELD INTENSIVEREN

Om de verwachte vervangingsproblemen
het hoofd te bieden, kunnen bedrijven
verschillende maatregelen nemen.
Figuur 11 geeft weer welke maatregelen
nu al genomen worden, maar ook welk
deel binnen vijf jaar specifieke maatregelen verwacht te gaan nemen.

Deze verwachte maatregelen die zij op
de middellange termijn denken te gaan
nemen komen slechts ten dele overeen
met de meest genoemde maatregelen
die zij op dit moment reeds nemen. Op
dit moment nemen bedrijven het vaakst
nieuwe medewerkers aan die zij vervolgens zelf opleiden. Daarnaast zetten

CARRIÉREPLANNING VAN WERKNEMERS STIMULEREN

Bron ROA/WERKGEVERSPANEL
METALEKTRO TWEEDE METING,
2012
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zij in op taakroulatie zodat medewerkers breder inzetbaar worden, nemen
zij reeds goed opgeleide nieuwe medewerkers aan, zorgen zij voor om- of

bijscholing van het huidige personeel,
en intensiveren zij de relaties met het
onderwijsveld.

Kort en krachtig

Van alle bedrijven die nu nog geen
schoolverlaters aannemen ter vervanging
van gepensioneerd technisch personeel,
wil een kwart dit binnen nu en vijf jaar
alsnog gaan doen. Probleem is hierbij natuurlijk wel dat deze jongeren logischerwijs niet beschikken over de ervaring van
de oudere medewerkers die zij moeten
vervangen. Daarnaast wil een vijfde
meer gaan inzetten op het vergroten van

de aantrekkelijkheid van het bedrijf als
werkgever. De top vijf van de meest genoemde maatregelen die bedrijven in de
toekomst denken te gaan nemen, wordt
vervolledigd door het aan willen nemen
van nieuwe medewerkers die reeds goed
opgeleid zijn, het tijdelijk werven van
extra personeel en het om- of bijscholen
van het huidige personeel.

• Er ontstaat er een
tekort aan technici
omdat er vanuit de
opleidingen te weinig
instroom is
• Veel bedrijven nemen
schoolverlaters
aan om toekomstig
vervangingsprobleem
te beperken
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Meedoen aan het werkgeverspanel?
Meld uw bedrijf aan: www.ao-metalektro.nl/
arbeidsmarktmonitor. Vragen?
Henry de Groot, procesmanager bij A+O
Metalektro staat u graag te woord, telefoon
(070) 317 19 80, e-mail: h.degroot@stao.nl

Colofon
In het bestuur van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro (A+O)
zijn vertegenwoordigd:

De foto’s in deze Arbeidsmarktmonitor zijn
gemaakt bij Dutch Ophthalmic Research Center
(D.O.R.C). D.O.R.C. International voorziet oogheelkundige chirurgen wereldwijd van de nieuwste
instrumenten. Het hoofdkantoor is gevestigd in
Zuidland en heeft dochtermaatschappijen in de
USA, Engeland, Scandinavië, Duitsland, Frankrijk
en Oostenrijk. D.O.R.C. heeft een diversiteit aan
medewerkers: van jong tot oud, uit Nederland
maar ook veel internationale medewerkers vinden
hun weg bij D.O.R.C. Het is juist door de kennis,
ervaring en toewijding van deze medewerkers
dat D.O.R.C. wereldwijd behoort tot de top 3 van
toeleveranciers van apparaten en instrumenten
voor de oogchirurgie.
De Arbeidsmarktmonitor is een uitgave van de
Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding Metalektro en
is bestemd voor bedrijven, ondernemingsraden
en vakbondskader in de Metalektro, relaties en
deelnemers/leden van A+O Metalektro.
Uitgave
Oktober 2012
Redactie en productie
A+O Metalektro
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt
(ROA) van de Universiteit van Maastricht
Aan deze uitgave werkten mee
Regiecommissie Arbeidsmarktmonitor Metalektro
Communicatieadviseur A+O Metalektro

Stichting A+O Metalektro
Overgoo 13 | 2266 JZ Leidschendam
Postbus 407 | 2260 AK Leidschendam
Telefoon: (070) 317 19 80 | Telefax: (070) 317 19 95 | E-mail: info@stao.nl

www.ao-metalektro.nl
A+O arbeidsmarktmonitor

Fotografie
Hans Oostrum fotografie, Den Haag
Vormgeving
Rooduijn communicatie en design, Den Haag
Druk
Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

