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In Nederland biedt de industrie werk aan maar liefst een half miljoen mensen. Maar 

blijft dat ook zo? In 2016 dreigt namelijk een tekort van 155.000 technici op alle niveaus. 

Tijd voor actie, want juist de technische industrie biedt oplossingen voor relevante 

hedendaagse vraagstukken, zoals milieu, zorg, mobiliteit en veiligheid. Hoe denkt de 

metaalwereld daar zelf over en wat kan er door metaalbedrijven worden gedaan? Dat 

werd besproken tijdens de Vimag-forumdiscussie over het tekort aan technici.

DOOR: MARTIN FRANKE, BETA PR & MEDIA

Het tekort aan technici begint inmiddels voel-

baar te worden en is als thema geadopteerd 

door tal van partijen, waaronder uiteraard ook 

verschillende werkgeversorganisaties en de 

overheid. Er wordt dan ook het nodige onder-

zoek naar gedaan. Zo brengt de Stichting A+O 

Metalelektro elk kwartaal de stand van zaken 

in kaart wat betreft de werkgelegenheidsont-

wikkelingen en vacatures samen met de ver-

wachtingen voor de komende drie maanden. 

Deze worden gezamenlijk gepresenteerd in de 

vorm van werkgelegenheidsbarometers. Een 

belangrijke oorzaak voor het tekort aan tech-

nici blijkt uitstroom te zijn. Hoe ervaren de 

deelnemers aan de forumdiscussie het stijgende 

tekort? René Hazenberg van Amada: “Het is 

steeds moeilijker om goed personeel te krijgen. 

Wat er nu uitstroomt uit bedrijven, zijn voorna-

melijk ambachtslieden. Voor dat ambachtelijk 

werken komt technologie in de plaats. ‘Hand-

jes’ worden eigenlijk vervangen door techniek. 

Die verschuiving zal nog wel een tijdje door 

blijven gaan. Vaklieden blijven echter ook de 

komende jaren nodig. Het lichtpuntje dat ik nu 

zie: de industrie heeft het zwaar en het vinden 

van nieuw (vak)personeel is daardoor makkelij-

ker. Dat neemt niet weg dat die trend naar 

nieuwe techniek, zoals CAD/CAM zich ook door 

zal zetten op het moment dat het weer beter 

gaat.” André Gaalman van Leering Hengelo 

ziet ook dat de techniek een steeds grotere rol 

in het arbeidsproces vervult maar merkt tegelij-

kertijd dat het ook zijn beperkingen heeft: 

“Neem de verkoop van gereedschappen. Wil je 

dat goed doen, dan heb je iemand nodig die 

weet wat gereedschap is en wat er wel en niet 

mee kan. Die kennis en die mensen verdwijnen 

steeds meer naar de machine. Dat neemt na-

tuurlijk  niet weg dat er veel van technologie 

kan en mag worden verwacht.” 

Hoe omgaan met tekort 
technici in metaal?

Gijs Bender:

“Medewerkers 
behouden door ze te 

motiveren en te binden.”

Vimag-forumdiscussie (v.l.n.r.): Gijs Bender, Richard Boske, André Gaalman, Reinold Tomberg, Martin Franke, Chantal Baas, Ton Driessen en René Hazenberg (foto’s: Michel Zoeter)
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Het tekort aan technici begint inmiddels voel-

baar te worden en is als thema geadopteerd 

door tal van partijen, waaronder uiteraard ook 

verschillende werkgeversorganisaties en de 

overheid. Er wordt dan ook het nodige onder-

zoek naar gedaan. Zo brengt de Stichting A+O 

Metalelektro elk kwartaal de stand van zaken 

in kaart wat betreft de werkgelegenheidsont-

wikkelingen en vacatures samen met de ver-

wachtingen voor de komende drie maanden. 

Deze worden gezamenlijk gepresenteerd in de 

vorm van werkgelegenheidsbarometers. Een 

belangrijke oorzaak voor het tekort aan tech-

nici blijkt uitstroom te zijn. Hoe ervaren de 

deelnemers aan de forumdiscussie het stijgende 

tekort? René Hazenberg van Amada: “Het is 

steeds moeilijker om goed personeel te krijgen. 

Wat er nu uitstroomt uit bedrijven, zijn voorna-

melijk ambachtslieden. Voor dat ambachtelijk 

werken komt technologie in de plaats. ‘Hand-

jes’ worden eigenlijk vervangen door techniek. 

Die verschuiving zal nog wel een tijdje door 

blijven gaan. Vaklieden blijven echter ook de 

komende jaren nodig. Het lichtpuntje dat ik nu 

zie: de industrie heeft het zwaar en het vinden 

van nieuw (vak)personeel is daardoor makkelij-

ker. Dat neemt niet weg dat die trend naar 

nieuwe techniek, zoals CAD/CAM zich ook door 

zal zetten op het moment dat het weer beter 

gaat.” André Gaalman van Leering Hengelo 

ziet ook dat de techniek een steeds grotere rol 

in het arbeidsproces vervult maar merkt tegelij-

kertijd dat het ook zijn beperkingen heeft: 

“Neem de verkoop van gereedschappen. Wil je 

dat goed doen, dan heb je iemand nodig die 

weet wat gereedschap is en wat er wel en niet 

mee kan. Die kennis en die mensen verdwijnen 

steeds meer naar de machine. Dat neemt na-

tuurlijk  niet weg dat er veel van technologie 

kan en mag worden verwacht.” 

Zelf in actie komen
Dat klinkt alsof metaalbedrijven inmiddels geac-

cepteerd hebben dat er te weinig technici zijn. Is 

dat ook inderdaad zo? Richard Boske van Boor-

werk: “In zekere zin wel. Men kan immers ge-

woon geen mensen krijgen die achter de ma-

chine goed kunnen werken.” Hazenberg vult 

aan: “Twee centrale vragen bij de verkoop van 

een machine zijn: ‘Wat wil je met die machine 

maken?’ en ‘Heb je mensen in dienst die dat 

kunnen?’ Daarvoor is het nodig om competen-

ties in kaart te brengen. Je ziet dat steeds meer 

plaatbewerkende bedrijven dat doen. Dat wordt 

deels ook ingegeven door de lean productieme-

thoden die in de plaatbewerkingswereld hun 

intrede doen. Amada speelt daarop in met een 

businessmodel waarin een eigen bedrijfsschool 

een belangrijke rol speelt. Met die school vullen 

we de ontbrekende kennis in die bij bedrijven 

nodig is om de productiedoelen te halen.” Gijs 

Bender van Bendertechniek: “In Nederland ken-

den we dergelijke initiatieven ook. Philips en 

Thomassen waren daar goede voorbeelden van. 

Het is allemaal aan het verdwijnen.” Ook in de 

verspanende wereld worden dergelijke initiatie-

ven in kleine en grotere vorm ontplooid. Gaal-

man: “Onze adviseurs geven bijvoorbeeld aan 

de machine instructie door te laten zien en uit te 

leggen wát kan en hóe dat het best kan worden 

gedaan. Expertise die eigenlijk bij het bedrijf op 

locatie wordt gebracht.”

Tal van producenten en leveranciers dragen in-

middels op één of andere manier hun kennis 

over. Die kennisoverdracht is uiteraard onlos-

makelijk met het verkoopproces verbonden, 

maar krijgt steeds vaker ook vorm in eigen op-

leidingsinitiatieven. De samenwerking tussen 

Vimag en Stodt voor het leveren van opleiding-

en is daar een voorbeeld van. De opleidingen 

die door bedrijven worden verzorgd, gaan 

voorbij aan de vraag hoe je het kennis- en op-

leidingsniveau structureel op een hoger niveau 

kunt brengen. Ervaren de deelnemers van de 

forumdiscussie dat ook zo? Boske: “De inspan-

ningen zijn er wel en je ziet kinderen nu aan 

het einde van hun middelbare schoolopleiding 

ook weer voor techniek kiezen. Een opmerke-

lijk voorbeeld is de Leidse Instrumentenmakers 

School die een studentenstop heeft ingevoerd.” 

Ton Driessen van Resato relativeert dat: “Het 

zijn overwegend de technische universiteiten 

die daarvan profiteren. Maar de echte opleidin-

gen tot vakman zie je bij wijze van spreken jaar-

lijks minder worden. Een mechatronica-cursus 

die in het noorden van het land wordt gegeven, 

heeft welgeteld één leerling. En dat terwijl me-

chatronica één van de meest tot de verbeelding 

sprekende opleidingen is.” 

Positief gevoel
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, 

ligt het niet aan de ouders van de kinderen. Zij 

blijken uit onderzoek van het Koninklijk Insti-

tuut Van Ingenieurs Kivi/Niria en het Platform 

Bèta Techniek positief te staan ten opzichte van 

techniek. Wanneer het positieve gevoel bij 

techniek moet worden omgezet in het aanmel-

den voor een technische opleiding, blijft er nog 

te wensen over. Blijkbaar is dat nog net een 

stap te ver. Of liggen daar andere oorzaken aan 

ten grondslag? Bender: “Je merkt dat derge-

lijke keuzes aan verandering onderhevig zijn. 

Op universitair niveau worden de ‘zachte’ stu-

dies steeds vaker gemeden om te kiezen voor 

techniek. Daar komt nog eens bij dat die tech-

neut nu ook goed betaald wordt. Dat straalt af 

naar een volgende generatie leerlingen: die 

“Met goede beloningen techniek in”

Hoe omgaan met tekort 
technici in metaal?

Gijs Bender:

“Medewerkers 
behouden door ze te 

motiveren en te binden.”

René Hazenberg: 

“Centrale vragen: ‘Wat wil je 
maken?’ en ‘Heb je daarvoor 

de juiste mensen?’”

Vimag-forumdiscussie (v.l.n.r.): Gijs Bender, Richard Boske, André Gaalman, Reinold Tomberg, Martin Franke, Chantal Baas, Ton Driessen en René Hazenberg (foto’s: Michel Zoeter)
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willen met die goede beloningen opeens ook 

de techniek in.” Gaalman vult aan: “Jongeren 

zijn gevoelig voor secundaire arbeidsvoorwaar-

den. Daar zullen wij als werkgevers ook aan-

dacht aan moeten besteden. Het is volkomen 

terecht dat technici goed worden betaald. Ze 

verdienen het want ze vormen de motor van 

onze bedrijfstak.” 

Motiveren en binden
Volgens hetzelfde Kivi/Niria is investeren in het 

onderwijs de beste methode om leerlingen over 

de brug te krijgen richting techniek. De vereni-

ging maakt zich al jaren sterk voor de promotie 

van technische studies, maar er blijven nog wel 

de nodige stappen te nemen. Driessen: “Dat is 

absoluut zo maar er is ook al het een en ander 

gedaan. Kijk maar naar de masters techniek; die 

duurt een jaar langer dan de masters in andere 

richtingen. En buiten het theoretische deel kan 

er ook aandacht worden besteed aan de prak-

tische kant. Daarmee nodig je een student uit 

om in de techniek te blijven.” Bender vult aan: 

“Een goede stageplek en een interessante, leer-

zame stage-opdracht zijn ontzettend belang-

rijk. Wie het gevoel heeft dat zijn stage zoden 

aan de dijk zet bij een mooi bedrijf, is altijd ge-

motiveerd om in de techniek te blijven.” 

Wie vervolgens voor die techniek kiest, moet 

daar natuurlijk ook voor behouden blijven. En 

daar komen werkgevers nadrukkelijk in beeld. 

Die zullen voor zichzelf ook plannen moeten 

hebben om met het tekort aan technici om te 

gaan. Bender: “De vraag is inderdaad hoe je ie-

mand de techniek in krijgt. Maar als iemand een-

maal voor techniek heeft gekozen, dan ben je 

vervolgens als werkgever bepalend. Je zult men-

sen moeten motiveren en binden. Het behouden 

van mensen is dan ook meer een kwestie van 

goed werkgeverschap. Wij hebben gelukkig 

nooit veel last gehad van mensen die het bedrijf 

wilden verlaten. Een familiebedrijf zoals het onze 

biedt denk ik voordelen. De loyaliteit is naar 

beide kanten groter dan bij een multinational.”

Eerst investeren
Ondanks dat goede werkgeverschap of het 

warme bad van een familiebedrijf kunnen be-

drijven worden geconfronteerd met schaarste. 

En met een tekort van 150.000 technisch ge-

schoolde medewerkers, hoeft er niet lang te 

worden gewacht op dat moment. Wat kan een 

gemiddeld metaalbedrijf nog doen om de dans 

te ontspringen? Hazenberg onderkent het pro-

bleem: “Leerlingen komen tegenwoordig goed 

geschoold het bedrijf binnen. Om zo’n nieuwe, 

jonge werknemer te laten renderen, moet je 

eerst investeren en ‘fijntunen’. Dat lukt iedere 

keer weer, maar het zou sneller gaan als de ba-

sisscholing iets beter zou zijn. En uiteindelijk 

moeten al die inspanningen natuurlijk ook weer 

wat opleveren. Eigenlijk ben je de eerste jaren 

aan het zaaien en vertroetelen en kan er pas na 

het derde jaar worden geoogst.” Gaalman nu-

anceert dat enigszins: “Die investering is uiter-

aard altijd nodig, maar het maakt wel uit in 

welke tak van het bedrijfsleven je actief bent. In 

Richard Boske: 

“Veel jeugd geïnteresseerd 
in techniek maar ROC’s 

presteren niet voldoende.”

Ton Driessen:

“De echte opleidingen tot 
vakman worden jaarlijks 

minder bezocht.”

Zeven tips voor behoud technisch personeel
Als het om het behoud van technisch personeel gaat, geldt één bekende slogan: “Verbeter 

de wereld, begin bij jezelf.” Daarom hierbij enkele tips die eraan bijdragen om personeel te 

motiveren en te binden.

1.  Inventariseer uw eigen personeelsbestand eens. Hoeveel stromen er de komende jaren uit? 

Wilt u ze allen vervangen? Zorg dan voor een actief en langjarig wervingsplan.

2.  Kijk bij het werven ook eens binnen de eigen organisatie. Uit eigen gelederen is in sommige 

gevallen een aantrekkelijke optie.

3.  Sociale media zijn sterk in opkomst bij het werven van jongeren. Maakt u er al voldoende 

gebruik van?

4.  Kies de juiste kandidaat voor een functie. De instelling van de kandidaat is in veel gevallen 

belangrijker dan zijn ervaring.

5.  Als het even kan, zouden ervaren medewerkers ingezet kunnen worden om de jongere 

generatie te coachen. 

6.  Voor jonge medewerkers is het belangrijk dat zij zicht hebben op een toekomst. Zorg daarom 

waar nodig voor een opleidingsplan. Het geeft bovendien een binding met het bedrijf.

7.  Besteedt naast de werving ook aandacht aan vertrekkende medewerkers. Een exitgesprek 

kan vaak zeer verhelderend voor het eigen bedrijf zijn.
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Vimag-forumdiscussie
De Vimag-forumdiscussie is een initiatief van de sectie Vimag van de Federatie Productie 

Technologie. De leden van de vereniging vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan vijftien-

honderd producenten van apparatuur voor de metaalindustrie. Door hun rechtstreekse verte-

genwoordiging en de jarenlange ervaring beschikken de Vimag-leden over een onschatbare 

hoeveelheid kennis en deskundigheid. Die knowhow wordt nu ook via de forumdiscussie 

overgedragen. Tijdens de discussie passeren onder meer de stand der techniek, ontwikkelin-

gen en aandachtspunten voor potentiële gebruikers de revue. De bijeenkomst over het tekort 

aan technici in de metaalbranche stond onder leiding van Reinold Tomberg, hoofdredacteur 

van Metaal Magazine. Aan deze Vimag-forumdiscussie werd deelgenomen door Gijs Bender 

van Bendertechniek (Veenendaal), René Hazenberg van Amada (Haan, Duitsland), Richard 

Boske van Boorwerk (Weesp), Ton Driessen van Resato (Roden), André Gaalman van Leering 

Hengelo (Hengelo) en Chantal Baas van FME (Zoetermeer).

de maakindustrie kan inderdaad later worden 

‘geoogst’ dan door bedrijven die actief zijn met 

technische dienstverlening.” Is het intensief in-

vesteren in opleiding en ‘fijntuning’ nog wel 

van deze tijd? Soms leiden bedrijven hun 

nieuwe werknemers op en tegen de tijd dat ze 

er de vruchten van kunnen plukken, worden ze 

weggekaapt of kiezen ze zelf voor een ander 

bedrijf. Driessen: “Dat zal altijd wel zo blijven. 

Het is altijd vervelend voor de ondernemer die 

tijd en moeite in zijn nieuwe werknemer heeft 

gestoken. Maar zolang die werknemer maar ac-

tief blijft in de industrie, zal in ieder geval het 

tekort aan technici op macroniveau niet veran-

deren.” Het is niet zo dat de metaalbranche te 

hoge eisen aan nieuwe instroom stelt? “Dat ge-

loof ik niet”, aldus Driessen. “Het zit er in of 

niet. Bij sommige werknemers komt de liefde 

voor techniek er misschien niet direct uit, maar 

ontwikkelt het zich vanzelf verder. De werkge-

ver kan daar alleen maar ondersteuning aan 

geven.” Bender: “Technische kennis is inder-

daad niet altijd de graadmeter. Het gevoel voor 

techniek is veel belangrijker. Wie dat heeft, kan 

zich binnen de industrie altijd doorontwikke-

len.” Over de hoge eisen die gesteld zouden 

worden, zegt Boske: “Je kunt er ook anders 

naar kijken. Ik ben ervan overtuigd dat veel 

jeugd geïnteresseerd is in techniek maar dat de 

regionale opleidingscentra (ROC’s) niet vol-

doende presteren. Samenwerking tussen ROC’s 

en het bedrijfsleven is een paar keer gepro-

beerd om het niveau omhoog te brengen. Het 

eindresultaat is altijd dat na verloop van tijd 

alles weer doodbloedt of de spirit weg is.” Ben-

der vult aan: “Veel functies in het onderwijs 

worden ingevuld door vrouwen. Het klinkt on-

aardig maar de praktijk leert dat zij minder in-

teresse hebben voor techniek. Dat heeft ook z’n 

uitwerking op de belangstelling bij leerlingen.” 

Chantal Baas van de FME ziet wel iets in doch-

terdagen, vergelijkbaar met Girlsday, een initia-

tief van VHTO landelijk expertisebureau meisjes/

vrouwen en bèta/techniek. “Waarom niet je 

dochter meenemen naar de zaak om op die ma-

nier belangstelling voor techniek te kweken?” 

Structurele aanpak
Structureler van aard zijn de vele initiatieven 

van de overheid en brancheverenigingen. Een 

voorbeeld daarvan is het Techniekpact. Hierin 

zullen bedrijfsleven, onderwijs en overheid 

nauw samenwerken om de aansluiting van on-

derwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector 

te verbeteren en het tekort aan technisch per-

soneel tegen te gaan. Hoe kijken de forumdeel-

nemers aan tegen deze plannen? Baas: “Het is 

een uitstekend initiatief, maar je moet niet te 

optimistisch worden.  Je kunt niet verwachten 

dat alles daarmee ten goede keert. Aan de 

boven- en onderkant moet er ook wat worden 

gedaan. Met het pact kun je niet in twee tot 

drie jaar de problematiek oplossen.” Boske over 

het pact: “Ik denk dat zo’n pact goed is. Ieder 

initiatief dat duidelijk maakt dat techniek 

noodzakelijk is voor onze samenleving, ver-

dient onze ondersteuning.” Baas vervolgt: “Het 

Techniekpact zorgt misschien wel voor een kan-

teling waardoor techniek beter of sneller over 

het voetlicht komt. Met onze eigen Techni-

Show kunnen we daar wellicht op aansluiten. 

We zouden de studentendag bijvoorbeeld op 

een andere manier kunnen invullen, waardoor 

het voor beide partijen interessanter wordt om 

daar aan deel te nemen.”  <<<

André Gaalman: 

“Vertegenwoordigers 
steeds belangrijker om 

kennisniveau bij bedrijven 
op peil te houden.”

Chantal Baas:

“Niet verwachten dat 
met Techniekpact de 

problematiek in twee tot 
drie jaar is opgelost.”
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