
TECHSCOUT

De HR-manager als TechScout
Technisch talent aantrekken en vasthouden: zo doet u dat



De HR-manager als TechScout is een uitgave van  

ROVC Technische Opleidingen

De informatie in deze pocket is met zorg samengesteld. Toch kan ROVC geen 

enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van onvolledigheid 

of onjuistheid van het materiaal. Hoewel technische medewerkers zowel 

mannen als vrouwen betreffen, wordt voor de leesbaarheid enkel de 

mannelijke vorm (hij, zijn) gebruikt, waar beide gelezen kunnen worden.  

Colofon

- Hannibal

Of we vinden 
een weg,

of we maken 
er één



De economie groeit weer en dat merkt u aan de 

bezetting van uw personeel. Er mogen meer mensen 

bij, en dan het liefst technische alleskunners die multi-

inzetbaar zijn. Maar u weet: die bestaan niet. Het 

regulier onderwijs matcht nog niet goed genoeg met 

de allroundersvraag van het bedrijfsleven. Kortom, 

het is lastig om de perfecte kandidaat te vinden.

Aan u toch de taak om technisch talent te werven. En 

dat in een vijver waar al uw HR-collega’s uit vissen. 

Een onmogelijke opgave? Zeker niet. Deze pocket 

biedt u een bundeling van gedachten, inzichten en 

citaten over hoe u de aantrekkende arbeidsmarkt het 

best kunt bestormen. De strijd om technisch talent 

is begonnen. Hoe zoekt, vindt, bindt en boeit u de 

beste technici? Val op en transformeer tot TechScout.

Voorwoord
Inhoud

4 De ideale 
TechScout

3 Opvallen

2 Binden 
& boeien

1 Zoeken 
& vinden
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Heeft u technische vacatures openstaan voor een 

halfjaar of langer? U bent niet de enige. Technische 

kennis stroomt weg door de vergrijzing en de ont-

groening. Steeds meer oudere werknemers gaan met 

pensioen, terwijl het aantal jongeren dat toetreedt 

tot de arbeidsmarkt licht daalt. Dat betekent dat de 

uitstroom sneller gaat dan de instroom. Hierdoor 

droogt de bron van technische kennis langzaam op. 

Daar kunt u nu al op inspelen! U kunt de kloof tussen 

jong en oud dichten door op tijd te beginnen met 

werven van technisch talent dat bij uw organisatie past.  Zoeken
  Vinden
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Uit: Onderzoeksrapport TechBarometer, 2017

Een kwart van 
de technische 

organisaties heeft 
een halfjaar of 

langer nodig om 
een vacature te 

vervullen.
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Maak functieprofielen
Wat moeten uw medewerkers kennen en kunnen  

om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren?  

Maak per functie een functieprofiel of update de bestaande 

profielen. Zo heeft u een actueel en helder overzicht als 

vertrekpunt van uw zoektocht naar technisch talent.

Bekijk uw huidige 
personeelsbestand
In de strijd om technisch 

talent vissen technische 

bedrijven allemaal uit 

dezelfde vijver. Maar 

weet u eigenlijk wel wat 

u al in huis heeft en naar 

wie u op zoek moet? Kijk 

vóórdat u gaat werven 

eerst kritisch naar uw 

personeelsbestand. 

Welke kennis en kunde is 

er al en waaraan heeft u 

nog behoefte? 

STAP 2

STAP 1

Wie zoekt u eigenlijk?
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Doe een 
competentiemeting

Doe een 
gapanalyse

Ga na welke competenties 

uw medewerkers hebben, 

bijvoorbeeld door interviews en 

praktijkassessments af te nemen. 

Mensen leren het meest in de 

praktijk, dus let niet zozeer 

op diploma’s en certificaten. 

Kijk juist naar verworven 

competenties binnen specifieke 

vakgebieden en het niveau.

Wat kan iemand en wat zou 

hij moeten kunnen? Als u een 

gapanalyse maakt, ziet u snel 

welke competenties missen bij 

het huidige personeel. Op basis 

hiervan kunt u selectief zoeken 

naar een geschikte kandidaat.

STAP 3

STAP 4
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Aan de slag
De basis voor uw zoektocht als TechScout is 

vastgelegd. U weet nu precies wie u in huis 

heeft, wat iemand moet kennen en kunnen 

en waar de competentiebehoeftes voor nieuw 

talent liggen. Nu kunt u gerichter zoeken. 

Wellicht ontdekt u dat sommige competenties 

helemaal niet nodig zijn voor bepaalde 

functies. Dat maakt de vijver al een stuk groter.

STAP 5
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Opleidingsplan
De competenties in het beroepsprofiel 

sluiten één op één aan op de losse 

ROVC-cursussen. Door het kiezen van 

een van onze passende beroepsprofielen, 

heeft u direct het opleidingsplan 

in beeld!

Beroepsprofielen
Met behulp van een beroepsprofiel kunt 

u per technische functie gemakkelijk 

bepalen welke technische kennis, 

inzichten en vaardigheden nodig zijn. 
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het stappenplan

1

2

3

Intern opleiden van 

uw huidige personeel

Kunt u de gaps opvullen door

werknemers bij te scholen?

Ontwikkelplannen 

opstellen voor uw personeel

Welke kennis kunnen technici 

nog verdiepen of verbreden?

Vacatures kritisch 

tegen het licht houden

Zijn de eisen in de vacatures 

aan vernieuwing toe?

Hier is

ook goed voor:

Op www.rovc.nl/beroepsprofielen 

zijn een aantal beroepsprofielen uitgewerkt. 

Bekijk ze en ga zelf aan de slag met 

ons stappenplan!
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“Technisch talent herken je zo. 

Aan de manier van werken zie je 

direct of iemand passie voor techniek 

heeft. Echte technici hebben een 

enorme drive om zich te ontplooien. 

Ze zijn nieuwsgierig en willen alles 

weten van een machine of installatie.” 

Theo de Baat, hoofd technische dienst

“Elke organisatie heeft een belangrijke 

bron aan technische kennis: de 

Technische Dienst. Een TD’er weet 

precies wat een nieuwe medewerker 

moet kunnen. Daarom werkt onze 

HR-afdeling in de zoektocht naar talent 

nauw samen met de Technische Dienst.” 

Mariëlle Veenstra, HR-manager
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Onbekwame 
mensen die op 

vacatures reageren 
vormen de grootste 

ergernis in de 
technische branche.

Uit: Onderzoeksrapport TechBarometer, 2017

Meer dan een 
kwart van de 

technische bedrijven 
geeft aan dat de 
organisatiegroei 
stagneert wegens 

gebrek aan technici.
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Uit: Onderzoeksrapport TechBarometer, 2017
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Met het huidige tekort aan 

technici vindt u niet snel iemand 

die aan alle eisen voldoet en 

direct allround inzetbaar is. 

Pas dus uw verwachtingen en 

uw denkpatroon aan. Focus 

niet op het tekort, maar ga de 

strijd aan om technisch talent 

te vinden. Weet wat u wilt, 

heb lef en durf origineel te 

zijn. Dat gaat uw organisatie 

veel opleveren.

Tijd voor 
omdenken

TIP 1

U zoekt immers geen 

exacte kopie van 

iemand die na vijftien 

jaar vertrekt. U zoekt 

iemand die vakbekwaam 

is en de potentie en 

motivatie heeft om zich 

te ontwikkelen.

Begin vroegtijdig 
met het werven 
van personeel. 

Een pessimist ziet in elke kans de 
moeilijkheden. Een optimist ziet in 

elke moeilijkheid de kansen

- Winston Churchill

Vinden doet u zo
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TIP 2

TIP 3

Voorkom dat vacatures bol 
staan van technische termen 
en opleidingsvereisten.
Beschrijf bijvoorbeeld naar wie u op zoek bent. 

Technici zijn resultaatgericht, nieuwsgierig 

en willen betrokken worden bij hun eigen 

ontwikkelpad. Op deze eigenschappen kunt u 

al selecteren in de vacaturetekst.

Wees origineel 
in uw aanpak 
om technisch 
talent te werven. 
Zet bijvoorbeeld een 

videovacature uit op social 

media. Verzin een game 

over techniek. Of bedenk 

een prijsvraag voor de 

beste technicus en geef de 

winnaar de werkplek van 

zijn dromen.
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“Bij het solliciteren kijk ik vooral 

naar de doorgroeimogelijkheden 

binnen een organisatie. Ik wil als 

allrounder aan de slag. Wat biedt 

een organisatie mij concreet aan 

ontwikkelmogelijkheden?”  

Pim Mierenmat, elektrotechnicus
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Zet persoonlijke ontwikkeling 

centraal in uw vacature. Laat merken 

dat uw organisatie aandacht besteedt 

aan persoonlijke groei. Het liefst door 

concrete voorbeelden te noemen, 

zoals het persoonlijke ontwikkelplan 

of specifieke cursussen.

Musthave 
in de vacature
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- Milton Berle

Als de kans niet 
aanklopt, bouw 

een deur
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Uit: Onderzoeksrapport TechBarometer, 2017

Vergrijzing en 
uitstroom zijn 

de belangrijkste 
uitdagingen van 
HR-afdelingen.
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“Bij de werving en selectie van 

technisch personeel moet je 

vooruitdenken. Als je helder 

voor je ziet waar je naartoe wilt 

met je organisatie, kun je daar 

nu al op inspelen door de juiste 

mensen aan te trekken. Zo ben 

je kennisverloop voor.” 

Erik-Jan Vermeulen, directeur  Binden
 Boeien

AA
N 

HE
T W

OO
RD



3332

Heeft u de ideale werknemer binnengehaald, dan staat 

u voor de volgende uitdaging. Hoe maakt u uw belofte 

waar? Of met andere woorden: met welke uitdagingen 

en ontwikkelmogelijkheden houdt u hem binnen? 

Salaris alleen bindt niemand meer. Meer dan ooit 

verwachten medewerkers een aanpak op individueel 

niveau, inspirerend leiderschap en een goede 

werksfeer. In een steeds meer flexibel wordende 

arbeidsmarkt, vragen mensen die flexibiliteit ook van 

u. Zo blijft werk en privé in balans. 

Weet wie uw mensen zijn, zorg goed voor ze en houd 

ze gemotiveerd om hun groeikansen te benutten. Dan 

benut u hun arbeidspotentieel ten volste en houdt u 

de kennis en kunde binnen uw organisatie.

De volgende 
uitdaging
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“Het aanpassen, onderhouden 

en repareren van installaties  en 

machines blijft mensenwerk. 

Vakwerk dat je kunt leren door 

goede cursussen en trainingen te 

volgen. Zodat je slagvaardiger en 

productiever wordt, en bovendien 

allrounder. Het is daarom van groot 

belang dat technici zich blijven 

ontwikkelen.”

Aurek Kowalski,  

hoofd technische dienst
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Uit: Onderzoeksrapport TechBarometer, 2017

Het opleiden van 
technici blijft 
achter in de 

plannen van goed 
werkgeverschap.
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TIP 2

Stel een persoonlijk ontwikkelplan op, waarin u 

concreet beschrijft met welke middelen iemand 

zijn missende competenties kan aanvullen. Stem dit 

plan bij voorkeur af met de medewerker zelf. Het 

gaat immers om zijn persoonlijke ontwikkeling.

Luister naar wat uw medewerkers nodig hebben 

om optimaal te functioneren. Flexibele werkuren, 

kinderopvang of opleidingen binnen werktijd? Wellicht 

is dat niet voor iedereen toepasbaar, maar het is goed 

om dit soort zaken bespreekbaar te maken. Maak het 

mogelijk. Mensen zullen uw inzet belonen met een grote 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor hun werk.

Zorg voor gerichte 
ontwikkelmogelijkheden in de 
vorm van opleidingen, trainingen 
en coaching on the job. 

Stel de mens centraal in uw 
ambitie om zo goed mogelijk 
voor uw personeel te zorgen.

TIP 1

Binden en boeien 
doet u zo
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“Medewerkers zijn het kenniskapitaal 

van uw organisatie. Zorg dus voor 

goed personeelsmanagement. Dat 

werkt twee kanten op: u kunt de 

tevredenheid van medewerkers 

vergroten en gelijktijdig werken aan 

de organisatiedoelen.” 

Bastiaan Borst, directeur 
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TIP 3

Werk aan een 
inspirerend 
kennisklimaat. 
Zorg voor diversiteit in leeftijd 

en laat uw medewerkers van 

elkaar leren. Dat verhoogt de 

doorstroom én verbetert de 

werksfeer. Geef bovendien 

altijd het goede voorbeeld 

en laat zelf een positieve, 

inspirerende stijl van 

leidinggeven zien. Ziet u uw 

technici niet op dagelijkse 

basis? Zorg dan dat hun 

directe leidinggevende deze 

voorbeeldrol aanneemt.
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Kennis is macht, maar enthousiasme 
brengt iets in gang

- Richard Branson
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“In het bedrijf waar ik werk, krijg 

ik de ruimte om mijn passie voor 

techniek te ontwikkelen. Bovendien 

luisteren ze echt naar me en heb 

ik niet het idee dat ik zomaar een 

nummer ben. Ik blijf hier nog heel 

lang werken, dat weet ik zeker.” 

Ahmed Ilmaz, operator

Uit: Onderzoeksrapport TechBarometer, 2017

Technici blijven 
gemiddeld 

11 tot 20 jaar 
werkzaam bij 

hetzelfde bedrijf.
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   Een inspirerende stijl van leiderschap

   Aantrekkelijke functie-inhoud

   Voldoende groei- en ontwikkelmogelijkheden

   Erkenning en waardering uiten

   Investeren in duurzame inzetbaarheid

   Maatwerk in de arbeidsrelatie

Binden & boeien: 
Do’s en Don’ts
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Uit: Onderzoeksrapport TechBarometer, 2017

Optimaliseren van 
betrokkenheid 

en motivatie van 
medewerkers zijn twee 
van de belangrijkste 

organisatiedoelstellingen 
van technische bedrijven.
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Besparen op investeringen in personeel

Focussen op streefcijfers in plaats van op de mens

Ervan uitgaan dat u alles zelf het beste weet

Cultuurverschillen over het hoofd zien

Uit: Onderzoeksrapport TechBarometer, 2017

Een derde van 
de technici zag
zijn inkomen 
het afgelopen 
jaar stijgen.

Binden & boeien: 
Do’s en Don’ts
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Het is altijd het juiste moment 
om iets goed te doen

- Martin Luther King
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“Met een hoger salaris kun je laten 

zien dat je iemand waardeert. Maar 

meer loon is slechts een onderdeel 

van goed werkgeverschap. Het is 

belangrijk dat je de betrokkenheid 

van medewerkers vergroot. Bij het 

bedrijf, bij het werk, bij collega’s. 

Laat technici met elkaar meekijken 

en van elkaar leren. Dat levert veel 

mooie momenten op.” 

Yvonne de Laar, HR-manager
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 Breng de behoeften van  
uw medewerker in kaart

Stel samen een persoonlijk 
ontwikkelplan op

Evalueer de behoeften 
elk halfjaar opnieuw

Stem wederzijdse 
verwachtingen af

Maak waar wat u belooft 
en zorg voor draagvlak

Stappenplan

1

2

3

4

5
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Kijkt u eens door de ogen van uw medewerkers naar 

uw organisatie. Hoe ervaren zij de bedrijfscultuur, 

de werksfeer, de mogelijkheden? Zijn zij trots op 

hun bedrijf en voelen zij zich verbonden met de 

bedrijfswaarden? Zien zij de meerwaarde om juist 

voor u te mogen werken? 

Grote kans dat hier voor de HR-afdeling nog kansen 

voor het grijpen liggen. Uw medewerkers zijn de 

beste ambassadeurs van uw merk. Maar alleen als u 

laat zien dat u dat waard bent. Zorg daarom dat u 

uw medewerkers gefocust houdt. Daag ze uit, verras 

ze en stimuleer ze tot eigen initiatief. Dan blijft u 

opvallen als hét bedrijf dat het goed voor elkaar heeft.   Opvallen



5150

TIP 1

Door persoonlijk en 

origineel te zijn in uw 

aanpak. Bedenk unieke 

initiatieven om uw mede-

werkers te blijven verrassen. 

Laat ijsjes bezorgen op de 

eerste warme dag van het 

jaar of stuur een attentie als 

iemand ziek of jarig is. 

Het gaat om het gebaar!

Hoe onderscheidt 
u zich nu van de 
technische bedrijven 
om u heen?

Opvallen doet u zo
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TIP 2

Wees op de hoogte van de nieuwste technologieën 

en bied medewerkers aan zich hierin te scholen. 

Maar denk ook aan sociale innovatie. Bedenk andere 

manieren van leidinggeven, organiseren en werken. 

Daag mensen uit om zelf met nieuwe ideeën te komen. 

Blijf innoveren 
op de werkvloer. 

TIP 3

Neem zelf een faciliterende en coachende 

houding aan. Werkt iemand prettiger 

vanuit huis of in de avonduren? Dwing 

hem dan niet in het gareel. Medewerkers 

die vrijheid en verantwoordelijkheid 

voelen, zijn productiever en gelukkiger.

Geef medewerkers 
verantwoordelijkheid 
voor hun taken.
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Het onderscheid tussen een leider 
en een volger is innovatie

- Steve Jobs
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Het 
opleidingsbudget 
voor technici blijft 

onveranderd.

Uit: Onderzoeksrapport TechBarometer, 2017Uit: Onderzoeksrapport TechBarometer, 2017

De gemiddelde 
technicus is 

tussen de 41 
en 50 jaar.
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“Nu de economie aantrekt, blijven bedrijven 

investeren in formele opleidingen. Alleen: je 

moet meer in je mars hebben om jongeren 

en mbo’ers daarvoor warm te maken. Die 

verwachten maatwerk en extra’s. Daarom is 

het noodzaak om af en toe buiten de paden 

te denken die we zo mooi hebben geplaveid 

voor de gemiddelde technicus.” 

Claudia Corneille, directeur

“Stel, iemand heeft net examen gedaan 

voor een cursus koeltechniek. Vraag dan 

even hoe het is gegaan. Kleine moeite, 

groot plezier. Mensen houden ervan om 

gewaardeerd te worden en dat is niet 

anders met technici. Hun motivatie wordt 

versterkt als ze een compliment krijgen of 

als hun leidinggevende interesse toont.” 

Mao Chén, hoofd Technische Dienst
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“Vijf jaar geleden ben ik gevlucht 

naar Nederland. Ik mocht me 

laten omscholen, zodat ik hier kon 

werken. Mijn bedrijf betaalde de 

kosten. Dat motiveert mij enorm 

om mijn best te doen. Maar het 

leukst vind ik het persoonlijke 

contact met anderen. Vandaag nog 

vroeg mijn baas hoe het met mijn 

vrouw ging.”

Maher Abdi, technicus
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Uit: Onderzoeksrapport TechBarometer, 2017

Betrokkenheid 
zien bedrijven als 
de belangrijkste 

eigenschap bij het 
werven van technici.
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“Betrokken medewerkers zijn 

succesvolle medewerkers. Zij krijgen 

veel werk gedaan, denken mee over de 

richting van de organisatie en lossen 

problemen snel op. De werkomgeving 

wordt energieker en dat is een heerlijk 

gevoel. Daarom zorg ik altijd dat ik 

precies weet met wie ik werk.”

Annejet Rulle, HR-manager 

Uit: Onderzoeksrapport TechBarometer, 2017

Begeleiding kunnen 
bieden op de werkvloer 

is de belangrijkste 
uitdaging bij het 

opleiden van technici.
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Wilt u een medewerker begeleiden? 

Ga dan eerst na of u hem goed genoeg 

kent en stel uzelf de volgende vragen. 

1. Hoe lang werkt hij al bij ons?

2. Wat is zijn thuissituatie? 

3. Hoe ervaart hij de balans tussen werk en privé?

4. Heeft hij voldoende tijd om zijn werk uit te voeren?

5. Wanneer is het tijd voor doorgroei?

6. Wat zeggen zijn collega’s over hem?

7. Wat zegt hij over zijn collega’s?

8. Hoeveel eigen ideeën brengt hij in?

9. Welke hobby’s en interesses heeft hij? 

10. Waar wil hij staan over vijf jaar?
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Bron: nu.nl, 13 februari 2017

Hoe goed kent u 
uw medewerkers?

‘Verras uw medewerkers met iets 

opvallends.’ Dat namen zeven 

snelgroeiende Nederlandse 

bedrijven wel heel serieus. Om in 

de groeiende personeelsbehoefte 

te voorzien, wisselden de bedrijven 

zo’n tweehonderd medewerkers 

uit in diverse functies. Zij blijven 

in dienst bij hun oorspronkelijke 

werkgever, maar werken tijdelijk 

voor een ander bedrijf. Dat is nog 

eens creatief omgaan met het 

personeelstekort.
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- George Eliot

Het is nooit 
te laat om te 
worden wat je 

had kunnen zijn

Randstad Techniek zocht een 

originele manier om technici te 

werven. Dat is gelukt met een 

landelijke wedstrijd om de beste 

monteur van Nederland: er waren 

3000 aanmeldingen. De prijs 

was een tweeweekse stage in de 

snelle wereld van het Formule-

1-racen. Een droom van menig 

autoliefhebber. Ludo Verseveld 

won de wedstrijd en mocht 

meedraaien met het Britse Formule-

1-team Williams Martini Racing.

Bron: TechMag, maart 2016
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Technici hoeven 
niet ‘af’ te zijn
Maartje Mikx over de voordelen van opleiden

De grootste uitdaging voor HR-medewerkers 

is het binden en boeien van het juiste 

technisch personeel. Daarom is het essentieel 

om de behoeften van technici te kennen. Uit 

een onderzoek in het werkveld weet ROVC 

wat werkzoekenden willen: uitdagende 

werkzaamheden, ontwikkelmogelijkheden en 

een goed salaris. Organisaties die opleidingen 

bieden, zijn dus in het voordeel. Zij vallen 

eerder op bij werkzoekenden.

Opvallend werven

Wie zich richt op het opleiden van nieuw 

personeel, heeft ook een voordeel bij het 

werven van dat personeel. Je hoeft niet meer 

te zoeken naar een allround technicus. Iemand 

met een lerend vermogen een flinke dosis 

motivatie is een uitstekende keuze. De technicus 

die je aanneemt, hoeft niet ‘af’ te zijn. Je biedt 

hem tenslotte een goede opleiding aan!



Investeren in loyaliteit

Bij het werven kun je ook letten op de betrok-

kenheid van iemand. Technici werken lang  

bij dezelfde werkgever, blijkt uit onderzoeks- 

rapport TechBarometer 2017: 21 jaar of zelfs 

nog langer. Ze zijn loyaal naar hun werkge-

ver én trouw aan hun functie. Een betrokken 

technicus binnenhalen en opleiden? Dan is de 

kans groot dat hij blijft. Investeren in opleiden 

levert dus echt rendement op. 

Toekomstgericht personeel

Opleiden is ook een pluspunt voor de organi-

satie zelf. Wie zijn technici opleidt, vervult de 

specifieke behoeften binnen het bedrijf. Nog 

even en het personeel dekt alle competenties 

met een groot lerend vermogen. Door oplei-

den is een toekomstgericht personeelsbestand 

binnen handbereik.

Directeur zegt tegen de HR-manager:

De HR-manager:

Wat als we investeren 
in onze mensen en ze 

gaan daarna weg?

Wat als we het niet 
doen en ze blijven?
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U merkt het: er liggen kansen genoeg om  

technisch talent aan te trekken en vast te houden. 

Als HR-manager kunt u zich ontpoppen tot de 

ideale TechScout. Dit zijn uw troeven:

• Speel in op de behoeften van de markt

• Verruim uw doelgroep en zoek gerichter 

• Bied maatwerk aan elke arbeidsrelatie 

• Denk buiten de gebaande paden

• Blijf concurrentie voor door op te vallen

• Kijk niet naar diploma, maar motivatie

De ideale 
TechScout



ROVC Technische Opleidingen

Galvanistraat 13, 6716 AE  Ede

www.rovc.nl    |    info@rovc.nl

Jaarlijks volgen meer dan 13.000 mensen een 

praktijkgerichte opleiding bij ROVC - marktleider 

op het gebied van trainingen en opleidingen 

voor technisch Nederland. Hun doel? Efficiënter, 

daadkrachtiger en bekwamer functioneren in 

hun dagelijkse werk.

Daarnaast helpt ROVC honderden organisaties 

bij het realiseren en toepassen van een effectief 

opleidingsbeleid. Met advies, ondersteuning en 

een cursus- en trainingsaanbod dat is afgestemd 

op de markt, organisaties en hun medewerkers. 

Betrokken en concreet. Dat maakt ROVC 

technisch de beste opleider!


