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In deze Arbeidsmarktmonitor vindt u een 
samenvatting van de resultaten van de 
tweede meting onder het werkgeverspa-
nel, gehouden in januari 2011. De gege-
vens bieden u inzicht in de huidige stand 
van zaken op het gebied van de arbeids-
marktontwikkelingen in de branche. De 
effecten van de crisis nemen nu duidelijk 
af, getuige het grotere aantal vacatures. 
Ook zijn de bedrijven weer positiever 
over het komende half jaar dan in de 
voorgaande metingen.

Naast de twee halfjaarlijkse metingen on-
der het werkgeverspanel wordt vier maal 
per jaar een Quickscan gehouden. In deze 
Quickscans wordt bedrijven gevraagd 
naar de stand van de werkgelegenheid en 
de vacatures in de afgelopen twee maan-
den en hun verwachtingen ten aanzien 
van de komende twee maanden. Boven-
dien kunnen ze hun mening uitspreken 
over een aantal prikkelende stellingen. 
De eerstvolgende Quickscan vindt plaats 
in mei 2011 en de eerstvolgende meting 
in het kader van de Arbeidsmarktmonitor 
wordt gehouden in juli 2011.

Deze rapportage is opgesteld in opdracht 
van A+O Metalektro door het Research-
centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt 
(ROA) van de Universiteit Maastricht. 
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et invullen van de vragenlijst kost 
me weinig tijd en het levert ons 
een schat aan informatie op,’ aldus 
Van Putten. ‘Iedere keer als de 

Arbeidsmarktmonitor verschijnt verge-
lijk ik de conclusies in “Kort en Krachtig” 
met de gegevens die ik van ons bedrijf 
beschikbaar heb. De grafieken zijn duide-
lijk; ik kan snel conclusies trekken.’ Van 
Putten is eindverantwoordelijk voor het 
hele hrm-beleid bij Heesen Yachts, dat 
met ruim 280 mensen in vaste dienst en 
175 mensen in de flexschil innovatieve, 
klantspecifieke jachten maakt. 

Zwaluwstaarten
Van Putten gebruikt de gegevens van de 
Arbeidsmarktmonitor om het wervingsbe-
leid vorm te geven en om zich in de regio 
te onderscheiden. Hij weet mede door 
de Arbeidsmarktmonitor waar de bottle-
necks zitten qua instroom, doorstroom 
en uitstroom. Daarop baseert hij zijn 
beleid: hoe kan ik goede hooggeschoolde 
technici aantrekken en welke competen-
ties zijn in de toekomst noodzakelijk om 
de continuïteit van het bedrijf te waarbor-
gen. Van Putten: ‘Dankzij mijn lidmaat-
schap van het werkgeverspanel krijg ik 
een “benchmark” van A+O, zeg maar een 
foto van ons bedrijf. Die foto spiegel ik 
aan de rest van de bedrijfstak. Daarmee 
versterk ik mijn kennis en kan ik ons per-
soneelsbeleid goed zwaluwstaarten met 
de strategische doelen van ons bedrijf.’

Halen en brengen
A+O-regiomanager Michiel van der Meer 
heeft Nick van Putten aangeraden lid te 
worden van het werkgeverspanel én van 
de kenniskring in zijn regio. Ook in de 

kenniskring heeft de Arbeidsmarktmo-
nitor door de onderwerpen veel invloed. 
Van Putten: ‘Ik vind dat wij als meta-
lektrobedrijven elkaar moeten informe-
ren over ontwikkelingen. Noem het een 
haal- en brengfunctie van informatie. Op 
die manier versterken wij onze sector en 
dat is uiteindelijk profijtelijk voor ieder 
bedrijf apart. Als ieder bedrijf iemand lid 
maakt van het werkgeverspanel wordt de 
informatie over de sector breder en die-
per en zijn regionale uitsplitsingen moge-
lijk. Dan kunnen we scherper kijken naar 
regionale situaties en daarmee rekening 
houden. Daar wordt iedereen beter van.’

Aanscherpen
Van Putten doelt op de instroom van 
jonge technici. Hij moet ze ‘met een 
vergrootglas’ zoeken. De Arbeidsmarkt-
monitor schetst beelden over soorten 
vacatures, opleidingen en de mismatch 
van gevraagde en geboden competen-
ties. Zeker nu de economie weer stevig 
aantrekt wordt het probleem voelbaar-
der. Bij Heesen Yachts breidt het per-
soneel nog steeds uit. Mede dankzij de 
Arbeidsmarktmonitor kan Van Putten zijn 
wervingsbeleid aanscherpen. 
Heesen Yachts heeft in de persoon van 
Nick van Putten een enthousiaste ‘bren-
ger en haler’ van informatie. Hij heeft 
een hartenkreet: ‘Als we allemaal mee-
doen aan de Arbeidsmarktmonitor wor-
den we als Metalektro steeds zichtbaar-
der en kunnen we laten zien dat leren en 
werken in de techniek een mooie carrière 
kan opleveren.

‘h

De Arbeidsmarktmonitor die A+O Metalektro twee keer per jaar als magazine 
uitgeeft is voor veel bedrijven een bron van informatie en inspiratie. 
Hrm’er Nick van Putten van Heesen Yachts in Oss is nu 1½ jaar lid van het 
werkgeverspanel. Meedoen levert hem stof tot nadenken op… hoe staat ons 
bedrijf ervoor?

Nick van Putten:

‘de arbeidsmarktmonitor van a+O  
spiegelt bedrijf en sector’

Daarom deze oproep… meld je aan als 
lid van het werkgeverspanel bij A+O.’
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actuele  
arbeidsmarktsituatie

Figuur 1  
mOnitOr  
wErkgElEgEnhEid 

de werkgelegenheidsindex geeft 
de verhouding tussen krimpende 
en groeiende bedrijven weer. 
de huidige stand van de index 
laat zien dat er meer groeiende 
bedrijven zijn dan krimpende. 
de index is afgeleid van de 
Quickscan-vraag naar groei of 
krimp van de werkgelegenheid 
in een bedrijf. door te kijken 
hoe de verhouding is tussen 
het aantal bedrijven met groei 
ten opzichte van het aantal 
bedrijven met krimp, kan een 
index berekend worden die op 
een eenvoudige manier aangeeft 
of er groei of krimp is in de 
metalektro. de index volgt de 
werkgelegenheidsontwikkeling 
sinds maart 2009 en vertoont 
sinds deze periode een stijgende 
lijn.

BrON ROA/WeRKgeVeRsPANel 
MetAleKtRO eeRste eN tWeeDe 
MetINg, 2010; ROA QUIcKscAN 
MONItOR MetAleKtRO, 2010

De werkgelegenheid in de Metalektro groeit. Er zijn meer bedrijven die hun  
personeelsbestand uitbreiden en minder bedrijven waarvan het personeels
bestand inkrimpt. ruim de helft van de bedrijven heeft vacatures voor  
uitvoerend, technisch personeel openstaan. De arbeidsmarkt wordt krapper.
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e actuele situatie op de arbeids-
markt wijst erop dat de crisis voor 
de meeste bedrijven verleden tijd 
is. een eerste indicatie is de hui-

dige stand van de werkgelegenheidsin-
dex (Figuur 1). Sinds de zomer van 2010 
is de meerderheid van de bedrijven hun 
personeelsbestand aan het uitbreiden. 
De groei is echter in november en de-
cember van 2010 iets minder sterk dan 
in de voorgaande maanden. 
De positieve signalen voor de werkgele-
genheidsontwikkeling op de arbeidsmarkt 
zijn ook terug te vinden in de andere ele-

menten van de Arbeidsmarktmonitor. Zo 
zijn er minder bedrijven met krimpende 
werkgelegenheid, is er meer instroom en 
blijft de uitstroom stabiel. 

Ook het aantal vacatures stijgt. Dit is 
onder meer terug te zien in de duur dat 
vacatures openstaan. Zo staat krap de 
helft van de vacatures langer dan drie 
maanden open. 
De vooruitzichten zijn goed: de indicato-
ren voor toekomstige werkgelegenheid 
geven namelijk een positief sentiment 
weer. Meer bedrijven verwachten in de 

Figuur 2  
bEdrijvEn mEt 
krimpEndE 
wErkgElEgEnhEid
(% VAN De BeDRIjVeN) 

de figuur geeft het aandeel 
bedrijven weer dat in het eerste 
dan wel tweede halfjaar van 
2010, aangeeft krimpende 
werkgelegenheid te hebben. 
zo neemt bijvoorbeeld het 
aandeel bedrijven met krimp 
in de grootste functiecategorie 
‘uitvoerende technische functies’ 
af van 28% in de eerste helft van 
het jaar tot 7% in de tweede helft 
van het jaar.

BrON ROA/WeRKgeVeRsPANel 
MetAleKtRO eeRste eN tWeeDe 
MetINg, 2010 2010/I 2010/II
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komende maanden te groeien dan in de 
afgelopen maanden. er zijn minder be-
drijven die krimp in de werkgelegenheid 
verwachten en het aantal vacatures zal 
toenemen. 

Minder krimp 
De positieve ontwikkeling van de werk-
gelegenheid is ook terug te vinden in 
het lagere aandeel metalektrobedrijven 
met krimp (Figuur 2). Er is met name 
minder krimp onder de grootste groep 
van werknemers: het uitvoerend tech-
nisch personeel. Waar in de zomer nog 
ruim een kwart van de bedrijven aangaf 
minder uitvoerend technisch personeel 
te hebben, is dit in de tweede helft van 
2010 nog amper één op de tien. 
Waar de krimp onder ondersteunend 
technisch personeel dus is afgenomen,  
is die bij het ondersteunende niet- 
technische personeel iets toegenomen.  
Deze ondersteunende diensten, samen 
met de leidinggevende functies, tech-
nisch en niet-technisch, zijn dan ook de 
groepen waar het hoogste aandeel van 
krimp gemeld wordt. Dit aandeel is ech-
ter tamelijk laag in vergelijking tot dat 
tijdens de crisis. 

Bedrijven met krimpende werkgelegen-
heid geven aan dat zij dit vaak opvangen 
door tijdelijke contracten niet meer te 
verlengen en door uitstromend personeel 
dat met pensioen gaat niet meer te ver-
vangen. Ook wordt er vaak een algehele 
vacaturestop ingesteld. 

Hogere instroom
De positieve werkgelegenheidsontwik-
keling komt vooral door een hogere 
instroom, waarbij de uitstroom ten 
opzichte van de eerste helft van 2010 op 
hetzelfde niveau bleef (Figuur 3). Dit is 
een redelijk normale situatie in een zich 
van een crisis herstellende arbeidsmarkt. 
Wanneer de arbeidsmarkt weer aantrekt, 
biedt dit kansen voor werknemers die 
bereid zijn een andere baan aan te ne-
men. tijdens de crisis waren veel werk-
nemers terughoudend in het wisselen 
van werkgever, simpelweg omdat er vaak 
weinig of geen potentiële aanbiedingen 
waren. 

Meer vacatures 
Het aantal vacatures en het aandeel 
bedrijven met openstaande vacatures 
neemt toe. De meeste bedrijven, zes van 

Figuur 3  
bEdrijvEn mEt  
in- En uitStrOOm pEr 
FunctiEcatEgOriE
(% VAN De BeDRIjVeN) 

de figuur geeft het aandeel 
bedrijven weer dat in de 
tweede helft van 2010 aangeeft 
in- of uitstroom te hebben. 
zo had bijvoorbeeld 52% van 
alle bedrijven instroom van 
uitvoerend technisch personeel, 
en 58% uitstroom in dezelfde 
categorie.

BrON ROA/WeRKgeVeRsPANel 
MetAleKtRO tWeeDe MetINg, 
2010

Figuur 4  
vacaturES pEr 
FunctiEcatEgOriE
(% VAN De BeDRIjVeN) 

de percentages geven het 
aandeel bedrijven weer dat in de 
tweede helft van 2010 aangeeft 
vacatures in een bepaalde 
functiecategorie te hebben. 
zo had bijvoorbeeld 60% van 
alle bedrijven vacatures op het 
gebied van uitvoerend technisch 
personeel.

BrON ROA/WeRKgeVeRsPANel 
MetAleKtRO tWeeDe MetINg, 
2010
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de tien, hebben vacatures voor uitvoe-
rend technisch personeel. Vacatures voor 
andere functies zijn er ook, zij het in 
mindere mate (Figuur 4). 

De arbeidsmarkt wordt krapper. Iets 
meer dan de helft van de vacatures is 
korter dan drie maanden vacant en on-
geveer een derde van de vacatures staat 
tussen de drie en vijf maanden open. 
15% van de bedrijven zegt vacatures 
pas na meer dan een half jaar in te kun-
nen vullen. eén jaar geleden, tijdens 
de crisis, stonden vrijwel alle vacatures 
maximaal twee maanden open. 

De meeste vacatures zijn ontstaan door 
een toename van het werk. Dit kan een 
geanticipeerde toename van het werk 
zijn, veroorzaakt door het binnenstromen 
van opdrachten voor de komende maan-
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den. Het kan ook zijn dat het personeel 
de huidige hoeveelheid werk al niet meer 
aan kan. Daarnaast ontstaan vacatures  
vaak door het vrijwillig vertrek van per-
soneel of doordat personeel intern naar 
een andere functie is doorgeschoven.  
Daarnaast zijn er ook nog vacatures 
ontstaan uit een vervangingsvraag naar 
personeel dat met pensioen is gegaan of 
zal gaan. 

De krapte zal, naar verwachting, toene-
men. In de komende vijf jaar verwachten 
de bedrijven meer problemen bij het 
aantrekken van personeel. Men maakt 
zich vooral zorgen over de onvoldoende 
aanwas vanuit de opleidingen of het 
ontbreken van interesse voor technische 
beroepen. Bij toekomstige sollicitanten 
vreest men het ontbreken van de ge-
wenste competenties. 
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en is redelijk optimistisch over de 
eerste helft van 2011. Volgens 
de meeste bedrijven blijft de uit-
stroom gelijk, terwijl de instroom 

toeneemt. Men verwacht een groei van 
de werkgelegenheid in de eerste helft 
van 2011. Dit zal ook het aantal vacatu-
res laten toenemen (Figuur 5). 

Kwalitatieve opwaardering  
personeelsbestand
Het opwaarderen van het personeels-
bestand waarmee men voor de crisis 
begonnen was, wordt voortgezet. Dit 

gaat van laag naar middelbaar en van 
middelbaar naar hoger beroepsonder-
wijs, waarbij ook binnen het mbo een 
duidelijke verschuiving richting de hogere 
niveaus verwacht wordt.
Deze kwalitatieve opwaardering vindt 
geleidelijk plaats door het vervangen 
van uitstromend personeel, en, ten dele, 
ook door het opscholen van het be-
staande personeel. De vraag naar hoger 
geschoold personeel is gewenst om de 
noodzakelijke technische en sociale in-
novaties in de bedrijven door te kunnen 
voeren (Figuur 6).

positieve  
toekomstvooruitzichten

m

Figuur 6  
OplEidingSnivEau 
wErknEmErS in dE 
kOmEndE twEE jarEn

verwachtingen over de 
ontwikkeling van het 
opleidingsniveau in 2011-2012. 
Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de toe- en 
afname van lbo, mbo (i/ii), mbo 
(iii/iv) en hbo. voor de komende 
twee jaar verwacht 43% van 
de bedrijven een toename van 
het aandeel hbo’ers, 55% een 
gelijkblijvend aantal en maar 
2% een afname van het aantal 
werknemers op hbo-niveau.

BrON ROA/WeRKgeVeRsPANel 
MetAleKtRO tWeeDe MetINg, 
2010.

De Metalektro is positief over de vooruitzichten van het komend jaar.  
Op het gebied van werkgelegenheid verwacht men een uitbreiding.  
Dit positieve sentiment wordt door een brede groep bedrijven gedragen.  
In de komende jaren verwachten bedrijven hun personeelsbestand 
kwalitatief op te waarderen.

Figuur 5  
vErwachtingEn SituatiE 
arbEidSmarkt in dE 
kOmEndE zES maandEn 
(% VAN De BeDRIjVeN) 

de figuur geeft de verwachtingen 
van bedrijven weer over de 
eerste helft van 2011.  
zo verwacht 12% van de 
bedrijven dat de uitstroom zal 
toenemen, 85% dat deze gelijk 
zal blijven en 3% dat deze zal 
afnemen

BrON ROA/WeRKgeVeRsPANel 
MetAleKtRO tWeeDe MetINg, 
2010.
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e technologische en sociale innova-
ties zijn van groot belang voor de 
bedrijven in de Metalektro. terwijl 
de technologische innovaties in 

2009 ondanks de crisis op peil bleven, 
vallen ze in 2010 iets terug. De hoge 
stand van ruim 90% van 2009 is in 2010 
niet gehaald. Deze daling hebben de be-
drijven in 2009 al aangekondigd toen zij 
hun verwachtingen voor 2010 formuleer-
den. De verwachtingen voor 2011 zijn 
weer optimistischer. Dan verwacht 89% 
van de bedrijven minimaal één innovatie 
te introduceren. 

0 10 20 30 40 50 60

   PROCESINNOVATIE:

PRODUCTINNOVATIE:

INNOVATIE VAN DIENSTEN:

ONTWIKKELING NIEUWE METHODEN VOOR DE PRODUCTIE
VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

STERK VERBETEREN REEDS GEBRUIKTE METHODEN VOOR
DE PRODUCTIE VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

ONTWIKKELING NIEUWE LOGISTIEKE PROCESSEN
(LEVERING INPUTS, DISTRIBUTIE PRODUCTEN EN DIENSTEN)

ONTWIKKELING NIEUWE METHODEN ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN VOOR DE
PROCESSEN (BIJVOORBEELD ONDERHOUDSSYSTEMEN EN CALCULATIEMETHODEN)

ONTWIKKELING VAN PRODUCTEN DIE NIEUW ZIJN VOOR DE MARKT

ONTWIKKELING VAN PRODUCTEN DIE AL OP DE MARKT ZIJN,
MAAR NIEUW ZIJN VOOR HET BEDRIJF

STERK VERBETEREN VAN PRODUCTEN DIE HET BEDRIJF REEDS AANBIEDT

ONTWIKKELING VAN DIENSTEN DIE NIEUW ZIJN VOOR DE MARKT

ONTWIKKELING VAN DIENSTEN DIE AL OP DE MARKT ZIJN,
MAAR NIEUW ZIJN VOOR HET BEDRIJF

STERK VERBETEREN VAN DIENSTEN DIE HET BEDRIJF REEDS AANBIEDT

GEEN INNOVATIE

Het aandeel bedrijven met technologische innovaties is in 2010 lager dan in 
2009, maar zal in 2011 weer stijgen. Naast technologische innovaties zijn 
ook de sociale innovaties voor bedrijven van groot belang. ruim tweederde 
heeft een sociale innovatie doorgevoerd. 

technologische
en sociale innovaties

d
Figuur 7 
tEchnOlOgiSchE  
innOvatiES uitgEvOErd 
in 2010 

de figuur toont het percentage 
van bedrijven dat in 2010 
één of meerdere innovaties 
heeft doorgevoerd. we 
maken onderscheid tussen 
productinnovaties, innovaties  
op het gebied van diensten,  
en procesinnovaties. de figuur 
laat bijvoorbeeld zien dat 20% 
van de bedrijven in 2010 geen 
innovatie doorgevoerd heeft.  
34% van de bedrijven 
introduceerde een volledig 
nieuw product op de markt.

BrON ROA/WeRKgeVeRsPANel 
MetAleKtRO tWeeDe MetINg, 
2010.

010 042011010 042011

Verbetering van processen  
en producten 
In 2010 hebben de bedrijven zich vooral 
gericht op het verbeteren van bestaande 
producten en het verbeteren van pro-
ductieprocessen (Figuur 7). De helft van 
de bedrijven heeft een product sterk 
verbeterd. Daarnaast heeft ongeveer een 
derde van de bedrijven volledige nieuwe 
producten ontwikkeld. Naast de tast-
bare producten bieden ook steeds meer 
bedrijven nieuwe of verbeterde diensten 
aan. Deze trend is al een aantal jaren 
zichtbaar.



A+O arbeidsmarktmonitor

012 102010012 042011

042011 013A+O arbeidsmarktmonitor

0 5 10 15 20 25

2008 2009 2010

BUITENLAND

BINNENLAND

PRODUCTIEACTIVITEITEN

ONDERZOEKSACTIVITEITEN

ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

ADMINISTRATIEVE ACTIVITEITEN

PRODUCTIEACTIVITEITEN

ONDERZOEKSACTIVITEITEN

ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

ADMINISTRATIEVE ACTIVITEITEN

Technologische en sociale innovaties

GEEN INNOVATIE

VERMINDEREN AANTAL MANAGEMENTLAGEN

DECENTRALISATIE

CENTRALISATIE

WERKEN IN TEAMS

TAAKINTEGRATIE OVER AFDELINGEN

PROJECTMATIG WERKEN

VARIABELE INZET EIGEN TECHNISCH PERSONEEL

EXTERNE SAMENWERKING

ANDERS

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Figuur 8 
OrganiSatOriSchE 
vErandEringEn 2010 

de figuur geeft het percentage 
bedrijven weer dat in 2010 
minimaal een vorm van sociale 
innovatie ingevoerd heeft. 
het grootste aandeel heeft de 
variabele ‘inzet van personeel’ 
dat 33% van de bedrijven 
geïntroduceerd heeft. 38% van de 
bedrijven heeft geen vorm van 
sociale innovatie geïntroduceerd.

BrON ROA/WeRKgeVeRsPANel 
MetAleKtRO tWeeDe MetINg, 
2010.

en verwacht op alle gebieden een 
toename in de samenwerking 
met binnenlandse bedrijven. De 
samenwerking met buitenlandse 

bedrijven wordt daarentegen nog altijd 
gedomineerd door productieactiviteiten. 
De bedrijven zijn minder enthousiast 

uitbesteding van activiteiten in 
binnen- en buitenland

m

Het uitbesteden van activiteiten, vooral naar het buitenland, stagneert 
(Figuur 9). Naast productieactiviteiten kunnen bedrijven ook onderzoeks, 
administratieve en andere ondersteunende activiteiten aan bedrijven in  
binnen en buitenland uitbesteden.

Figuur 9 
mEEr uitbEStEding 
van activitEitEn in dE 
kOmEndE vijF jaar t.O.v. 
hEt aFgElOpEn jaar 

de figuur geeft het aandeel 
bedrijven weer dat aangeeft 
meer activiteiten te willen 
uitbesteden op het gebied 
van productie, onderzoek, 
ondersteunende diensten of 
administratieve activiteiten. 
hierbij is een onderscheid 
gemaakt tussen uitbesteding 
binnen nederland en naar 
het buitenland. Ook wordt 
het verloop sinds 2008 
weergegeven. wilde in 2008 
nog 23% van de bedrijven meer 
productie uitbesteden, in 2010 is 
dat nog maar 15%. 

BrON ROA/WeRKgeVeRsPANel 
MetAleKtRO tWeeDe MetINg, 
2010.
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Op het gebied van procesinnovaties 
waren de Metalektrobedrijven in 2010 
nog actiever: ongeveer de helft van de 
bedrijven heeft de gebruikte productie-
processen sterk verbeterd en ongeveer 
een derde een volledig nieuw productie-
proces geïntroduceerd. Daarnaast werd 
het productieproces bij een derde van de 
bedrijven met behulp van nieuwe logis-
tieke processen gestroomlijnd. 

Organisatorische veranderingen
Veel bedrijven hebben in 2010 sociale 
innovaties ingevoerd (Figuur 8). Al sinds 
enkele jaren stijgt het aandeel bedrijven 
dat via sociale innovaties, en ter onder-
steuning van technologische innovaties, 
de bedrijfsprestaties probeert te verbete-
ren. er zijn projecten om de talenten van 
de medewerkers optimaal te ontplooien, 
veranderingen op organisatiegebied door 
te voeren of nieuwe vormen van samen-
werking te ontwikkelen. 

Zeven van de tien metalektrobedrijven 
heeft in 2010 één of meer vormen van 
sociale innovatie doorgevoerd. Bedrijven 
hadden in 2010 vooral aandacht voor de 
variabele inzet van het technisch perso-
neel en het projectmatig werken. Daar-
naast zijn taakintegratie en het werken in 
teams een veelgenoemde sociale innova-
tie van het afgelopen jaar. 

De meeste sociale innovaties verliepen 
positief. Volgens een evaluatie van de 
bedrijven brachten slechts in enkele geval-
len sociale innovaties niet het gewenste 
resultaat. Men was dus over het algemeen 
tevreden met de implementatie van de so-
ciale innovatie. De projecten waar wel een 
significant aandeel bedrijven problemen 
rapporteerden, waren de vermindering 
van managementlagen of de taakinte-
gratie over afdelingen. Dit is begrijpelijk, 
aangezien dit veranderingen zijn die sterk 
ingrijpen in de bestaande organisatie. 
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•   tEchnO- 
lOgiSchE  
innOvatiES  
lagEr dan 2009

•  89% van bEdrijvEn 
vErwacht in 2011  
tE innOvErEn

•  ruim twEEdErdE  
van dE bEdrijvEn  
hEEFt SOcialE  
innOvatiE in 2010 
gEïntrOducEErd

•  StagnatiE in 
uitbEStEding 
prOductiE - 
a ctivitEitEn  
naar  
buitEnland

over het uitbesteden van vooral produc-
tiewerk naar het buitenland. Uitbesteden 
van ander werk – onderzoek, administra-
tief, of ondersteunend – naar het buiten-
land staat op een betrekkelijk laag pitje. 
Wel wordt een toename verwacht in het 
uitbesteden van onderzoeksactiviteiten. 
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echnologische en sociale innovaties, 
zowel de uitgevoerde als de geplan-
de veranderingen, hebben invloed 
op de toekomstige eisen aan het 

personeel. Veel bedrijven bereiden hun 
personeel doelbewust voor op de toe-
komstige uitdagingen, wat blijkt uit de 
speerpunten voor het toekomstig per-
soneelsbeleid (figuur 10). Meer dan de 
helft van de bedrijven wil inzetten op het 
verhogen van de inzetbaarheid van het 
personeel. Hiermee wordt een knelpunt 
aangepakt dat vaak bij de invoering van 
nieuwe processen of sociale innovaties 
genoemd wordt. Verder blijft het leef-
tijdsbewuste personeelsbeleid, dat door 
veel bedrijven wordt gezien als onderdeel 
van duurzame inzetbaarheid, belangrijk 
met het oog op de vergrijzing van het 
personeel en de verhoging van de pen-
sioenleeftijd. Verminderen van verzuim 
is een derde belangrijke speerpunt, dat 
regelmatig hoog scoort. 

HrMinstrumenten
Bij het realiseren van de genoemde 
speerpunten in het personeelsbeleid, ver-
wacht een derde van de bedrijven geen 
knelpunten. tweederde van de bedrijven 
verwacht wel enige problemen. De drie 

personeelsbeleid
Speerpunten van het toekomstig personeelsbeleid zijn vooral het bevorderen 
van de inzetbaarheid, het verminderen van verzuim en, met het oog op de 
vergrijzing, ook het leeftijdsbewuste personeelsbeleid. 

BEVORDEREN INZETBAARHEID PERSONEEL 

VERMINDEREN VAN VERZUIM 

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID 

BEVORDEREN COACHEND LEIDERSCHAP 

OPBOUWEN OF UITBREIDEN FLEXIBELE SCHIL 

BETREKKEN PERSONEEL BIJ  BELEID
ORGANISATIE 2011-2015
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Figuur 10 
SpEErpuntEn van  
hEt tOEkOmStig  
pErSOnEElSbElEid  

de figuur geeft de zes meest 
genoemde speerpunten van het 
toekomstige personeelsbeleid 
weer. voor de komende vijf 
jaar verwacht 48% van de 
bedrijven dat het bevorderen 
van de inzetbaarheid van het 
personeel een speerpunt van het 
personeelsbeleid zal worden. 

BrON ROA/WeRKgeVeRsPANel 
MetAleKtRO tWeeDe MetINg, 
2010.
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meest genoemde knelpunten zijn het 
te lage kennisniveau van het personeel, 
inflexibiliteit van het personeel en vooral 
dat het personeel moeilijk om kan gaan 
met verandering. 
Om de realisatie van de speerpunten 
in goede banen te kunnen leiden en 
de verwachte knelpunten te omzeilen, 
gebruiken de bedrijven verschillende 
hrm-instrumenten. Voorbeelden hiervan 
zijn gesprekken met het personeel, het 
in kaart brengen van bestaande en ge-
wenste kennis, maar ook het scholen en 
geven van trainingen, zij het formeel of 
informeel op de werkvloer. 

In de eerste groep van instrumenten 
passen de veel gebruikte functionerings-
gesprekken, persoonlijke ontwikkelings-
plannen en beoordelingsgesprekken. 
Daarnaast past in deze reeks de iets 
meer toegespitste ‘gesprekken’ zoals de 
scholings- en ontwikkelingsgesprekken of 
loopbaanplanning. 
Het in kaart brengen van de huidige ken-
nis kan door middel van de competentie- 
of vaardighedenmatrix, door het evc of 
op bestuurlijk niveau, door het hanteren 
van een competentiemanagement-
systeem.
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Figuur 11
hrm-inStrumEntEn 
vOOr hEt rEaliSErEn 
van bElangrijkStE 
SpEErpuntEn

in de figuur zijn de 
hrm-instrumenten voor 
het realiseren van de 
belangrijkste speerpunten 
van het personeelsbeleid 
weergegeven. 53% van de 
bedrijven wil bijvoorbeeld 
functioneringsgesprekken 
inzetten om hun belangrijkste 
speerpunten te bereiken. 

BrON ROA/WeRKgeVeRsPANel 
MetAleKtRO tWeeDe MetINg, 
2010.

Opleidingsinspanningen 
De trainingsuitgaven per bedrijf en per getrainde werknemer zijn in 2010 ge
stegen. ruim de helft van de vaste werknemers volgde in 2010 een training. 
De nadruk ligt vooral op vaktechnische trainingen voor het vaste personeel. 

ijdens de crisis hebben veel bedrij-
ven hun werknemers extra scholing 
kunnen geven. scholing blijkt ook 
belangrijk om een van de knelpun-

ten bij organisatorische veranderingen op 
te lossen. 

een gebrek aan kennis en vaardigheden 
kan soms een goede implementatie van 
organisatorische veranderingen in de 
weg staan. Komen deze ontwikkelingen 
ook tot uiting in onze gegevens over het 
volgen van cursussen of opleidingen door 
het personeel in de Metalektro? 

Opleidingskosten licht toegenomen 
In 2010 waren de gemiddelde totale op-
leidingskosten per bedrijf € 51.710. Dit is 
een lichte stijging ten opzichte van 2009, 
toen er gemiddeld € 51.100 aan opleidin-
gen werd besteed. Dit zijn ‘out-of-pocket’ 
kosten, waarbij er geen rekening gehou-
den is met de werktijd waarin trainingen 
of cursussen werden gevolgd. De gemid-
delde opleidingskosten per getrainde 
werknemer waren in 2010 € 1.510. Dit is 
duidelijk meer dan in 2009 (€ 1.170). De 
trainingskosten uitgedrukt als percentage 
van de loonsom bedragen 1,8%. 
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•  dE bElangrijk-
StE SpEErpuntEn 
van tOEkOmStig 
pErSOnEElSbElEid:

 -  bEvOrdErEn 
inzEtbaarhEid

 -  vErmindErEn vErzuim

 -  lEEFtijdSbEwuSt 
pErSOnEElSbElEid

•  bEdrijvEn zijn 
tEvrEdEn mEt 
dOOrStrOOm  
tEchniSch  
pErSOnEEl

training, voortvloeiend uit afspraken ge-
maakt in bovengenoemde instrumenten, 
speelt verder een belangrijke rol bij het 
realiseren van de speerpunten. Nieuwe 
kennis wordt immers óf door functierou-
latie óf door training opgedaan. Dat kan 
ondersteund worden met een bedrijfs-
opleidingsplan, door het instellen van 
bedrijfsopleidingsbudgetten, maar ook 
door middel van individuele opleidings-
budgetten. (Figuur 11)

Doorstroom van technisch personeel
De interne mobiliteit in bedrijven is van 
groot belang om een optimale inzet van 
de competenties van het personeel te ga-
randeren. Van interne mobiliteit is sprake 
bij een andere functie op hetzelfde ni-
veau, maar ook bij een carrièrestap naar 
een hogere functie. Interne mobiliteit 
draagt verder bij aan het aantrekkelijk 

maken van het werk door een verbeterd 
loopbaanperspectief voor de werknemer. 
Deze interne mobiliteit kan in de afge-
lopen jaren – als gevolg van de crisis – 
lager uitgevallen zijn dan gewenst. 
•  Bij 46% van de bedrijven is sprake 

van interne mobiliteit van technische 
medewerkers. 

•  Bij 29% van de bedrijven kreeg het 
technisch personeel een hogere tech-
nische functie.

•  En bij 20% een hogere niet-technische 
functie. 

•  31% van de bedrijven vinden functie-
veranderingen van een technische naar 
een niet-technische functie plaats.

er is nauwelijks sprake van een neer-
waartse functieverandering oftewel 
demotie. Acht van de tien bedrijven is 
tevreden met de mobiliteit binnen het 
bedrijf. 
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Opleidingsinspanningen

et is van groot belang om de ontwikkelingen  
op de arbeidsmarkt in de Metalektro op de 
voet te blijven volgen. Naast het belang voor 
de gehele bedrijfstak, heeft deelname aan 

het werkgeverspanel ook duidelijke voordelen voor 
uw eigen bedrijf. Na iedere meting wordt een op 
maat gemaakte ‘benchmark’ van uw bedrijf be-
schikbaar gesteld, waarmee u uw bedrijf op een 
aantal belangrijke punten kunt vergelijken met 
andere bedrijven in de sector. De gegevens over 
uw bedrijf zijn onmisbaar voor de Arbeidsmarkt-
monitor. Ze zorgen ervoor dat we een juiste situatie 
op bedrijfstakniveau kunnen schetsen. Vooral het 
in kaart brengen van de regionale arbeidsmarkten 
vereist dat veel bedrijven uit het hele land mee-
doen. Het werkgeverspanel kan uw medewerking 
dus goed gebruiken!

Oproep werkgeverspanel 
metalektro
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Van het vaste personeel volgde gemid-
deld 57% minimaal één training, onder 
tijdelijke krachten en uitzendkrachten is 
dat respectievelijk 24% en 10%. 
De verhouding van interne ten opzichte 
van externe cursussen is nagenoeg in 
evenwicht; er zijn evenveel werknemers 
die een interne cursus volgen als werk-
nemers die een externe cursus volgen. 
Bijna driekwart van de cursussen die 
door het technisch personeel werden ge-
volgd, was gericht op hun huidige func-
tie. een kwart van de gevolgde cursussen 
was gericht op de verdere loopbaan van 
de werknemer binnen het bedrijf. slechts 
3% van de cursussen was mede gericht 
op de verdere loopbaan van de werkne-
mer buiten het bedrijf.

Inhoud cursussen 
cursussen met vaktechnische vaardig-
heden blijven de belangrijkste cursus-
sen (Figuur 12). Bijna negen van de tien 
bedrijven laat hun werknemers cursus-
sen over vaktechnische vaardigheden 
volgen en ongeveer evenveel zegt hier in 
de toekomst meer aandacht aan te willen 
besteden.

cursussen met ‘soft skills’, zoals leiding-
geven, communicatieve vaardigheden, 
veilig gedrag, procesgericht werken en 
werken in teamverband worden daar-
naast veel gevolgd. Ruim een derde van 
de bedrijven laat hun werknemers derge-
lijke cursussen volgen. 

Omgaan met It wordt ook door een der-
de van de bedrijven genoemd. Daarnaast 
heeft een aantal bedrijven aandacht 
voor andere inhoudelijke cursussen ter 
ontwikkeling van vaardigheden – zoals 
taalvaardigheden, commerciële vaardig-
heden, plannen en organiseren, problee-
moplossend vermogen en omgaan met 
verandering.

In de toekomst denken bedrijven, naast 
de vaktechnische en leidinggevende 
vaardigheden, vooral meer aandacht 
te willen besteden aan de cursussen 
probleemoplossend vermogen, omgaan 
met verandering en commerciële vaar-
digheden. Verder zal meer nadruk komen 
te liggen op cursussen zoals veilig gedrag 
en procesgericht werken. 

verouderd denken?

h

Meedoen aan het werkgeverspanel? Meld uw bedrijf aan: www.aometalektro.nl/arbeidsmarkt
monitor. Vragen? Henry de Groot, procesmanager bij A+O Metalektro staat u graag te woord, 
telefoon (070) 317 19 80, email: h.degroot@stao.nl

042011 019A+O arbeidsmarktmonitor

kO
rt

 En
 k

ra
ch

tig

•  trainingS- 
uitgavEn  
pEr gEtraindE 
wErknEmEr 
tOEgEnOmEn

•  57% van dE vaStE 
wErknEmErS vOlgEn 
één OF mEEr trainingEn

•  24% van dE tijdElijkE 
wErknEmErS En 10% van 
dE uitzEndkrachtEn 
vOlgEn één OF mEEr 
trainingEn

•  training vOOral 
gEricht Op 
vaktEchniSchE 
vaardighEdEn

Figuur 12
curSuSSEn En  
OplEidingEn bij  
bEdrijvEn in dE 
mEtalEktrO  
(% VAN De BeDRIjVeN) 

de figuur geeft het aandeel 
bedrijven weer dat zijn personeel 
één of meer cursussen op 
een bepaald terrein heeft 
laten volgen. daarnaast 
wordt ook het belang van een 
trainingsonderwerp in de 
toekomst weergegeven. zo blijkt 
21% van de bedrijven trainingen 
op het gebied van procesgericht 
werken aangeboden te 
hebben, maar voor de 
toekomst verwacht 24% van de 
bedrijven dat dit een belangrijk 
onderwerp wordt. belangrijkste 
trainingsonderwerpen zijn de 
vaktechnische vaardigheden en 
cursussen op het gebied van 
leidinggeven.

BrON ROA/WeRKgeVeRsPANel 
MetAleKtRO tWeeDe MetINg, 
2010.

De crisis is voorbij!? Vanwaar zowel het vraag- als 
het uitroepteken? Vanwege de elkaar soms tegen-
sprekende resultaten van de Arbeidsmarktmonitor. 
Zo zijn er meer bedrijven die zeggen dat zij hun 
personeelsbestand uitbreiden dan dat er bedrijven 
zijn die krimpen. Maar er zijn ook nog bedrijven 
die te weinig werk hebben, die inkrimpen of erover 
nadenken om hun personeelsbestand, al dan niet 
tijdelijk, te verkleinen. Deze uiteenlopende ontwik-
kelingen geven ook aan hoe divers de bedrijven 
in de Metalektro zijn. sommige bedrijven kregen 
direct aan het begin van de crisis de volle laag, 
maar mochten bij de eerste tekenen van herstel 
ook meteen weer vol aan de bak. Andere bedrijven 
hadden aan het begin van de crisis nog volop werk, 
en nu pas, tegen het einde van de crisis, hebben zij 
minder en minder opdrachten. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat de sector nog krimp in verschillen-
de functies heeft, maar dat tegelijkertijd de indicator 
voor de werkgelegenheid zegt dat groei overheerst. 
lastige details. Daarom willen wij ook veel liever 
onze blik op de toekomst richten: wat komt er na de 
crisis? Waar moeten bedrijven op letten? Wat zijn de 

belangrijke onderwerpen op personeelsgebied die 
los van de schommelingen in de werkgelegenheid, in 
de komende jaren een rol zullen spelen?

een van de toekomstige uitdagingen zal zeker zijn 
om de oudere werknemer beter te benutten. Voor-
dat u nu stopt met lezen: nee, dit betreft niet de 
50+’er. Dit is een overgangsgeneratie die wellicht 
wat langer door moet werken. De echte uitdaging is 
om tijdens de hele levensloop werknemers zo te la-
ten werken, dat de functie die zij hebben op hogere 
leeftijd nog zonder problemen gedaan kan worden. 
Natuurlijk kan de huidige 60+’er bepaald lichame-
lijk zwaar werk vaak niet meer doen. Maar wat is er 
nodig om dit te voorkomen? Of om ervoor te zorgen 
dat een 60+’er deze zware lichamelijke arbeid hele-
maal niet hoeft te doen? Moeten wij werkprocessen 
veranderen? Of toch liever aan loopbanen sleutelen? 
teams van jong en oud samenstellen? Of iets heel 
anders? Wij denken, dat er nog heel veel creativiteit 
nodig is om optimaal gebruik te kunnen maken van 
de verlenging van de arbeidsjaren, maar ons gevoel 
zegt ons dat hier ook nog heel veel te winnen valt.

EEN UITGAVE VAN DE STICHTING ARBEIDSMARKT EN OPLEIDING IN DE METALEKTRO  |  April 2011
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