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Damen Shipyard Vietnam haalt 
kennis in huis om schepen zelf 

vaarklaar te maken

Tekort aan technici? 
Zó onderscheidt uw  

organisatie zich 

Whitepaper:  
Operators technische  

taken geven?

De installateur wordt energieregisseur

Doekle Terpstra, voorzitter UNETO-VNI
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TechMag is een 
uitgave van ROVC

Dit magazine is met 
uiterste zorg samengesteld. 
Toch kunnen eventuele druk- 
en zetfouten, onjuistheden 
en/of onvolledigheden niet 
worden uitgesloten.

VOORWOORD

Het tempo van veranderingen lijkt in een versnelling terecht te komen. Ook wij zien 

voorbeelden binnen de techniek. Zo staat de installatiewereld nu voor een omslag. “De 

installateur wordt een energieregisseur”, zoals Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI  

toelicht in het artikel op pagina 6 en 7. De introductie van de warmtepomp verandert  

het vak van installateurs.

En wat betekenen deze veranderingen voor ons als opleider? Wij volgen de ontwikkelingen  

op de voet en anticiperen hier tijdig op. Ook blijven we met u in gesprek en reageren  

op uw vragen. Hierdoor kunnen wij de opleidingen leveren waar uw technici behoefte aan  

hebben. Zo hebben we bijvoorbeeld korte trainingen ontwikkeld in het storingzoeken  

en het onderhouden van warmtepompen. 

Beste lezer,
INHOUD
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Elektrisch schakelen verkort: uw medewerkers eerder inzetbaar

In vier stappen naar een opleidingsplan voor de machinebouw

15Tips om technici te enthousiasmeren over opleiden

12Mbo- en ROVC-beroepsopleidingen: wat is het verschil?

16Hoe onderscheidt u zich van de concurrentie?

18

DAMEN Song Cam  
Shipyard brengt schepen 
voortaan zelf ‘tot leven’ 

En verder:

14

Doekle Terpstra: 
De warmtepomp  

verandert het vak  
van installateurs

6

Traineeship YoungCapital
stoomt operators klaar 
voor de toekomst

Veranderen betekent ook nieuwe diensten naar je toetrekken, kennis in huis halen en jezelf 

blijven ontwikkelen. Zowel als mens als organisatie. Damen Shipyards heeft dit laten zien in een 

prachtig project in Vietnam (pagina 16 en 17). Hierin hebben medewerkers zich ontwikkeld tot 

vakvolwassen engineers die een schip zelf varende krijgen en houden. 

En ook de ontwikkelingen binnen ROVC staan niet stil. Zo is er een Augmented Reality-app 

ontwikkeld voor de cursus Pneumatiek, is de cursus Elektrisch schakelen vernieuwd (pagina 10) 

en hebben we een nieuwe vestiging geopend in Rotterdam (pagina 5). 

Kortom: veranderingen genoeg! Bent u er al klaar voor?

Ik wens u veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet,

John Huizing

Wat betekenen 
veranderingen voor 
ons als opleider?
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IN HET KORT IN HET KORT

Nieuwe vestiging:
Rotterdam
ROVC heeft een nieuwe locatie, namelijk: ROVC Rotterdam! 

Zo zijn we nog dichterbij en hoeft uw medewerker niet meer 

naar Ede te reizen voor de practicumdagen. Ook brengen

we op deze manier nog meer praktijk in de lessen.

Een greep uit ons aanbod:

• Dieselmotoren • Storingstechnicus elektro

• Onderhoudstechniek • Koeltechniek 

• Elektrisch schakelen • F-gassen categorie I

Uit: Onderzoeksrapport TechBarometer 2016

Do’s

 Een inspirerende stijl van leiderschap

 Aantrekkelijke functie-inhoud

 Voldoende groei- en ontwikkelmogelijkheden

 Erkenning en waardering uiten

 Investeren in duurzame inzetbaarheid

 Maatwerk in de arbeidsrelatie

Don’ts

 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
In samenwerking met onze opleidingspartners is het 

aanbod praktijkgerichte trainingen onlangs uitgebreid. 

Een kleine greep uit ons nieuwe aanbod: 

• Autodesk AutoCAD (online of 10 dagdelen)

• SolidWorks (10 dagdelen)

• Lean Foundation (3 dagen)

• Lean Practitioner (6 dagen)

• Servosystemen (1 dag)

• Technisch tekeninglezen (online of 8 dagdelen)

• NEN 2484 Keuren ladders, trappen en rolsteigers (1 dag)

• NTA 8025 Veiligheidsinspectie woningen (2 dagen)

• Voorbewerking staalconstructie, bankwerken (1 dag)

BINDEN EN BOEIEN VAN MEDEWERKERS,
DE DO’S EN DON’TS

De belangrijkste 
organisatiedoelstellingen van

technische bedrijven: optimaliseren 
van betrokkenheid en motivatie 

van medewerkers

VAN AUTOCAD TOT LEAN!
9 NIEUWE TRAININGEN

Augmented Reality (AR)-app
Met trots presenteren wij onze AR-app! 

Als onderdeel van de cursus Pneumatiek 

gaan cursisten aan de slag met deze  

app. De AR-ervaring geeft een volledig 

inzicht in de werking van een installatie 

en haar componenten. Zo beklijft de 

theorie nog beter! 

Coaching on the job
Heeft uw organisatie behoefte aan een docent, coach of tijdelijke adviseur,  

die de taal van de technici spreekt? Onze enthousiaste coaches helpen u bij:

   Inwerken nieuwe en anderstalige medewerkers

   (Her)ontwikkelen werkinstructies en EPL’s

   Leren op de werkvloer

   Borgen van het geleerde

   Kennisoverdracht

Meer informatie over coaching on the job?  

Kijk op rovc.nl/coaching-on-the-job

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen bij het opleiden van technici?

Dit en meer staat er in de ROVC 

TechBarometer 2017. Nieuwsgierig 

naar de TechBarometer van 2018? 

Vraag hem alvast aan via  

rovc.nl/TechBarometer

24% 

15% 

14% 

12% 

12% Vrijplannen van medewerkers 

Nieuwe vaardigheden laten toepassen  
op de werkvloer

Bieden van begeleiding op de werkvloer

Motiveren van medewerkers

Juiste opleiding kiezen

Bestel nu gratis online 
voor uw medewerkers:

NEN 

3140-poster
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Sinds Doekle Terpstra vorig jaar is gevraagd als voorzitter van 

UNETO-VNI is hij ervan overtuigd dat de installatiebranche  

een leidende rol speelt in maatschappelijke vraagstukken. 

“Nederland staat voor een enorme uitdaging: de klimaat- 

verandering. Het nieuwe kabinet zet in op een verduurza-

ming van de energievoorziening in de gebouwde omgeving. 

Geen aardgas meer in huizen en gebouwen, maar warmte-

pompen. Het streven: per jaar 50.000 gasloze nieuwe wonin-

gen en 30.000 tot 50.000 bestaande woningen loskoppelen 

van het gasnet. Vanaf 2010 zijn er al 320.000 warmtepompen 

geplaatst in woningen en utiliteitsgebouwen. Dat biedt enor-

me kansen voor de technische installatiebranche. Wij kunnen 

het verschil maken in de energietransitie: niet alleen in de 

gebouwde omgeving, maar ook in de zorg, infrastructuur en 

industrie. Er is werk aan de winkel voor installateurs.”

Installateur wordt energieregisseur

Met de opmars van de warmtepomp verandert het  

vak van installateur. “De tijd van onderaanneming is 

voorbij,” stelt Terpstra. “In een bouwproces zetten  

wij als gelijkwaardige partner al vanaf de ontwerpfase  

onze expertise in. De installateur wordt energieregisseur.” 

Natuurlijk duurt het even voordat een dergelijke veran-

dering soepel is doorgevoerd. Dat ondervond Terpstra  

ook bij de vernieuwbouwing van zijn eigen huis: “Geen 

van de partijen in het proces - architect, aannemer en 

installateur - nam de regie voor de hele uitvoering. Dat  

kan beter. Energie besparen moet leuk en eenvoudig  

zijn; voor bedrijven én consumenten.” 

Hoe de warmtepomp het vakmanschap 
van installateurs verandert
Nederland moet in 2050 volledig energieneutraal zijn, dus draait de overheid langzaam de gaskraan 

dicht. De cv-ketel maakt plaats voor een duurzaam warmtepompsysteem. Wat betekent de opmars van 

de warmtepomp voor de technische installatiebranche? Aan het woord is Doekle Terpstra, voorzitter 

van UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel.

Nieuwe eisen aan installateursvak

Ook de technische inhoud van het installateurs-

vak verandert. “Toepassing van warmtepompen 

vraagt om specifieke kennis,” legt Terpstra uit. 

“De hoogwaardige techniek stelt nieuwe eisen 

aan ontwerpers en monteurs. Er is alleen al een 

verschil tussen een grondgebonden warmtepomp 

voor de nieuwbouw en de hybride variant voor 

de bestaande bouw, die werkt in combinatie 

met een cv-ketel.” Vanwege de nieuwe eisen 

verandert het opleidingslandschap. “Er komen 

bijscholingscursussen voor installatietechnici. 

Ook is het zinvol om al vroeg te investeren in 

goede monteurs, al in het vmbo. De branche 

groeit explosief. Het is alle hens aan dek om 

voldoende vakbekwaam personeel te vinden  

en te scholen.”

Installatiebranche fit for the future

Terpstra is razend enthousiast door alle veran- 

deringen in de installatie-branche. “De sector 

heeft een grote innovatiekracht en bij elk nieuw 

project word ik getroffen door de gedrevenheid 

en creativiteit van mensen. Kijk maar eens op 

www.detechniekachter-nederland.nl. Maar er 

is ook nog veel onbekend over de technologie 

en mogelijkheden van de warmtepomp. Daar 

ligt een belangrijke taak voor UNETO-VNI: 

onnodige koudwater-vrees wegnemen en de 

installatiebranche fit for the future maken!”

De technische 
inhoud van het 
installateursvak 

verandert

Wilt u uw dienstverlening uitbreiden met service  

en onderhoud aan warmtepompinstallaties? Kies  

dan voor een van de korte tweedaagse trainingen  

of voor de combinatiecursus. 

VOLOP PRACTICUM

Oefenen op water-water, lucht-lucht en  

water-lucht warmtepompinstallaties

KVINL GEACCREDITEERD

Warmtepomptrainingen voldoen  

aan EU-richtlijn Hernieuwbare energie.

ONDERDEEL OSR SPECIFIEK

Vraag OTIB naar de financiële  

tegemoetkoming

F-GASSEN II-DIPLOMA VOOR 
WARMTEPOMPMONTEURS

NIEUW

Wist u dat een installateur een F-gassen II-diploma nodig 

heeft om complete warmtepompinstallaties tot 3 kg  

koudemiddel in bedrijf te mogen stellen? Onze nieuwe 

praktische cursus F-gassen II voor warmtepompmoteurs  

leidt uw mensen op voor het bijbehorende examen. 

Hebben uw medewerkers nog te weinig kennis van de koel- 

kringloop, dan adviseren wij eerst de 2-daagse training 

Koeltechniek voor warmtepompmonteurs te volgen.

rovc.nl/warmtepomptrainingen

Warmtepompinstallaties: onderhoud en storingen 

oplossen (2 dagen)

Warmtepompinstallaties - toepassing en werking (2 dagen)

Warmtepompinstallaties (4 dagen)

Nieuwe warmtepomp-
trainingen

Meer informatie? Kijk op rovc.nl/warmtepomptrainingen
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Wendy Theunissen-Haggenburg

Wendy Theunissen-Haggenburg is accountmanager bij ROVC en gespecialiseerd in de ma-

chinebouw. Wilt u eens met haar van gedachten wisselen? Bel haar via 06 57 98 76 52 of 

stuur haar een mail: wendytheunissen@rovc.nl

STAP 1
Schets het huidige profiel  
van uw medewerker: geef  

in het schema aan welk  
competentieniveau hij heeft 

voor iedere vakdiscipline.

STAP 3
Breng door beide profielen 

te vergelijken in kaart  
op welke competenties  

bijscholing nodig is. 

STAP 2
 Leg dit overzicht naast  

het gewenste profiel voor 
zijn functie, bijvoorbeeld 

servicemonteur.

STAP 4
Stel een concreet  

opleidingsplan op.

In de machinebouw wordt het tekort aan technici de 

komende vijf jaar alsmaar groter. 29 procent van de organi-

saties verwacht een kwalitatief tekort en 40 procent zowel 

een kwantitatief als kwalitatief tekort. Dan zijn er dus 

niet alleen te weinig technici, maar ook te weinig goede 

technici. Een uitdaging, want hoe zorgt u dat uw technisch 

personeel wél over de juiste vaardigheden beschikt? 

Doorgroeien naar allround monteur

In de machinebouw hebben technici vaak 

een mechanische achtergrond, terwijl 

werkgevers steeds meer behoefte hebben 

aan allround monteurs. Om allround 

te worden, hebben de technici extra 

competenties nodig, vooral op het gebied 

van elektrotechniek en besturingen. Het 

is daarom slim om gemotiveerde mensen 

met basiskennis bij te scholen. Dat kan in 

vier stappen met het competentieprofiel 

van ROVC: 

Opleiden, en zeker modulair opleiden,  

biedt de oplossing voor een kwalitatief  

tekort aan technici. Om de vaardigheden 

van een technicus in kaart te brengen,  

kunnen organisaties een competentie- 

profiel gebruiken. Dit profiel laat zien 

welke competenties de werknemer bezit 

en waar bijscholing nodig is om zijn functie 

goed uit te oefenen. Met andere woorden: 

het competentieprofiel maakt de ruimte 

voor groei inzichtelijk. Dat is precies waar 

de machinebouw behoefte aan heeft: 

gemotiveerde werknemers met passie voor 

techniek die kunnen doorgroeien naar 

allround monteur.

Hanteer hierbij deze vier stappen

In vier stappen naar een         opleidingsplan voor de machinebouw

Modulair opleiden 

Dankzij het stappenplan kunnen organisaties hun  

monteurs modulaire bijscholing bieden. De monteurs 

gaan dan gericht aan de slag met benodigde trainingen.  

Zo voorkomt u dat zij kennis behandelen die zij al  

bezitten en zo kunnen zij opgedane vaardigheden  

direct toepassen in hun werk. Met modulair opleiden 

brengt u monteurs snel en effectief op het gewenste 

niveau. Kortom: voor de machinebouw biedt modulair 

opleiden uitkomst in de ontwikkeling van technisch 

talent. Het is een doelgerichte manier om gaps in  

het competentieprofiel te vullen, van een individu  

of binnen een team. Het is daarbij van belang dat  

bedrijven en technici verder kijken dan de aanwezige  

vaardigheden. Motivatie, passie voor techniek en  

capaciteit om te leren, dáár gaat het om. Uiteraard  

geldt dit opleidingsplan ook voor andere branches. 

Vakdiscipline Hydrauliek Pneumatiek

Mechanische

Aandrijf- 

techniek

Elektrische

Aandrijf- 

techniek

Elektronica
Besturings-

techniek

Industriële

Netwerken

Elektro-

techniek
Machines

DESIGN

COMMISSION

COMPOSE

ASSEMBLE

Sector: 
Machinebouw

Aandrijftechniek Industriële 
Automatisering

Industriële 
Elektrotechniek

Veiligheid, Gezondheid 
& Milieu

Competentieprofiel assemblagemonteur 

Gewenste 
competenties

Aanwezige 
competenties

* Meer informatie over de niveaus kunt u vinden op rovc.nl/niveaus
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Irene Heijning: Voor een aantal vakdisciplines 

hebben we korte kennistesten ontwikkeld. 

Na het beantwoorden van 10 multiple choice- 

vragen geven wij uw medewerker advies over 

de te volgen cursus die bij zijn/haar niveau 

past. De kennistesten kunt u vinden op 

rovc.nl/kennistest.

Yvonne Matatula: Dit verschilt per cursus. Voor een NEN 3140-training  

bijvoorbeeld, is een incompanyvariant al bij meer dan 6 personen 

voordeliger. Maar niet alleen het financiële aspect speelt mee. Het is 

bijvoorbeeld ook goed voor teambuiling. Meer informatie over de 

voor- en nadelen van een incompany of een open inschrijving? Kijk 

op rovc.nl/open-of-incompany voor meer informatie.

VRAAG &
ANTWOORD

Rudy Schijf: Dit hangt af van het type werkzaamheden dat uw medewerker aan de  

warmtepomp verricht. Wanneer uw monteur complete warmtepompinstallaties in  

bedrijf wil stellen of onderhoud wil plegen aan de gashoudende onderdelen, is een  

F-gassencertificaat verplicht. In de praktijk is een F-gassencertificaat categorie II voor  

installaties met <3 kg koudemiddel voldoende. In samenwerking met de branche  

hebben we hiervoor de cursus F-gassen II voor warmtepompmonteurs ontwikkeld.

Hoe weet ik of mijn  
medewerker voldoende 
voorkennis heeft voor 
een bepaalde cursus?

Vanaf hoeveel personen is het  
rendabel een incompanyopleiding  

te laten verzorgen?

Onze monteur voert onderhoudswerkzaamheden uit aan 
warmtepompinstallaties. Heeft hij een F-gassendiploma nodig?

Yvonne Matatula,  
Rudy Schijf  
& Irene Heijning
Studieadviseurs bij ROVC

studieadvies@rovc.nl

0318 - 698 697

De online cursusomgeving bestaat uit theorie, 

opgaven, cases en werkplekopdrachten. Ook 

is deze verbonden met een online technisch 

naslagwerk: TechTake.nl. Cursisten kunnen 

hierin allerlei technische informatie opzoeken, 

zoals de werking van componenten. Deze 

online lesmaterialen zorgen voor meer dyna- 

miek in het opleidingsproces. In de online  

cursusomgeving maken cursisten werkplek-

opdrachten en wordt hen gevraagd eigen 

praktijkvoorbeelden te uploaden, zoals foto’s 

vanuit hun eigen werkomgeving. Deze input 

gebruikt de docent dan weer in de les, zodat  

de cursus nog praktijkgerichter wordt en 

aansluit op het werkveld. Daarnaast zijn 

animaties geïntegreerd in het lesmateriaal. 

Cursisten zien nu de werking van een machine 

waardoor ze de theorie sneller begrijpen.

Het opleiden van medewerkers vergroot hun motivatie en betrokkenheid bij de organisatie. Maar het tekort aan technici 

op de werkvloer kan het soms lastig maken om uw medewerkers vrij te plannen voor het volgen van een cursus. En toch  

is het belangrijk om hun voldoende groei- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden (TechScout 2017). Kortom, dat vraagt 

om korte, praktijkgerichte opleidingen die zo min mogelijk verleturen vergen. Ook ROVC speelt hierop in. Zo is onze 

populaire cursus Elektrisch schakelen compleet vernieuwd en ingekort. Krijgen cursisten dan nog voldoende kennis  

en vaardigheden? Jazeker. Door het inzetten van een dynamische leeromgeving met ondersteunende, digitale lesmaterialen 

wordt de doeltreffendheid en kwaliteit gewaarborgd. 

Minder tijd & meer rendement:
Elektrisch schakelen is vernieuwd

Online leeromgeving zorgt voor dynamiek

Elektrisch 
schakelen

Gericht op de praktijk:  
geen onnodige ballast

Locaties in heel  
Nederland

Practicum: unieke  
installaties voor  
storingzoeken

Vernieuwd &  
4 dagdelen  

korter

Docent uit 
de praktijk

Online leeromgeving  
met veel animaties  

en video’s

TechTake
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Heeft uw medewerker al verschillende ROVC-cursussen gevolgd? 

Dan komt hij mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen.

Mbo- en beroepsopleidingen bij ROVC:  
Wat is het verschil? 
In de basis zijn de mbo- en ROVC-beroepsopleidingen vergelijkbaar. Ze zijn praktijkgericht en flexibel.  

En ze bestaan allebei uit reguliere ROVC-cursussen. Toch zijn er een aantal verschillen, zoals hieronder in  

het schema staat afgebeeld. De verschillen zitten hem in een aantal extra vakken en beroepsprakijkvormings-

opdrachten. Bij mbo zijn medewerkers verplicht Nederlands, Engels en rekenen te volgen. Daarnaast moeten 

er beroepspraktijksvorming-opdrachten vervuld worden op hun werkplek. 

Een ander verschil is dat uw medewerker na een afgeronde mbo-opleiding een overheidserkend diploma 

ontvangt. Bij een afgeronde ROVC-beroepsopleiding ontvangt uw medewerker een bedrijfserkend 

beroepsdiploma. Meer informatie over deze verschillen? Kijk op rovc.nl/beroepsopleidingen

Voordelen ROVC-beroepsopleiding
• Geen praktijkbegeleider nodig

• Geen administratieve lasten

Voordelen mbo-opleiding
•  Overheidserkend diploma

•  Subsidieregeling praktijkleren

voor subsidies van brancheorganisaties. Op  

rovc.nl/kosten kunt u berekenen wat een  

mbo-opleiding in uw situatie kost. Voor een  

ROVC-beroepsopleiding betaalt u per cursus  

de reguliere cursusprijs.

Wat kost een opleiding bij ROVC?

Dat verschilt per opleiding en per situatie. Als  

uw medewerker een mbo-opleiding gaat volgen,  

is er de subsidieregeling praktijkleren. En moge- 

lijk komt uw organisatie ook in aanmerking  

Extra vakken: Taal / Rekenen

ROVC-cursussen
& trainingen

ROVC-diploma’s
& certificaten

BPV-opdrachten (beroepspraktijkvorming)

Proeve van bekwaamheid Mbo-diploma

M
b

o

R
O

V
C
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o

Waarom ben je deze
mbo-opleiding gaan volgen?

Wat is het voordeel van  
het volgen van een  

mbo-opleiding bij ROVC?

Zou je het volgen van een mbo-opleiding  
via ROVC aan anderen aanbevelen?

“Absoluut, doordat je veel praktijkles krijgt in onder andere het practicum neem je de  

lesstof veel sneller op. Docenten komen uit de praktijk en dat merk je echt tijdens het  

lesgeven, ze komen met veel voorbeelden over wat ze zelf hebben meegemaakt.”

EEN CURSIST 
AAN HET WOORD
Leo Kuipers is Senior Lubrication Engineer en  

is inmiddels geslaagd voor de mbo-opleiding 

Servicetechnicus werktuigbouw. Op één van  

zijn lesdagen spraken we hem. 

“In eerste instantie wilde ik bij ROVC de mbo-3-opleiding Servicemonteur werktuigbouw  

gaan volgen. Tijdens een persoonlijk studieadvies werd mij aangeraden om toch de opleiding  

op mbo-4-niveau te gaan volgen. Doordat ik al een aantal cursussen in de avond bij ROVC  

had gevolgd, kreeg ik behoorlijk wat vrijstelling. Ik heb in ruim een jaar tijd mijn mbo-opleiding 

behaald.”

“Doordat een mbo-opleiding opgebouwd is uit normale ROVC-cursussen heb ik, zelfs als  

ik stop, een bedrijfserkend diploma of certificaat in handen. Daarnaast is het prettig dat ik 

mijn eigen studietempo kan bepalen. Ik wilde graag zo snel mogelijk mijn diploma halen 

dus ik volgde twee cursussen tegelijkertijd. Namelijk ‘Toegepaste elektronica’ overdag en 

‘Industriële automatisering in de avond. Het heeft me behoorlijk veel tijd gekost om twee 

opleidingen te volgen, maar als ik ergens voor ga, is het voor de 100%.”

Als ik ergens voor ga is 
het voor de volle 100%
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De toekomst van 

het operatorschap

- Whitepaper -

Van eerstelijnsfunctie naar 

autonoom operator 2.0

Met stappenplan en tips!

Traineeship YoungCapital stoomt 
operators klaar voor de toekomst

Jong talent in twee jaar succesvol dooront-

wikkelen tot vakvolwassen technische operators. 

Dat is de doelstelling van het traineeship 

Operational Expert dat YoungCapital heeft 

opgezet voor schoonmaakmiddelengigant  

SC Johnson. “In dit toekomstgerichte opleidings- 

traject staan vakinhoudelijke én persoonlijke 

ontwikkeling centraal,” vertelt Bart Dekker, 

senior accountmanager van YoungCapital.

Als senior accountmanager van YoungCapital volgt Bart 

Dekker de ontwikkelingen in de technische arbeidsmarkt  

op de voet. Hij constateert dat er een verschuiving plaats- 

vindt in taken en bevoegdheden van operators. “Veran-

dering is de enige constante binnen organisaties. Dit geldt  

ook voor de rol van operator. Continu verbeteren, eerste-

lijnsonderhoud en duidelijke rapportages worden steeds  

belangrijker. Dit vraagt om een andere mindset en meer  

diepgang in technische kennis. De operatoropleidingen 

van ROVC sluiten hier uitstekend op aan.”

Lees het volledige artikel  

van YoungCapital op  

rovc.nl/youngcapital

TECHNISCHE OPLEIDINGEN VOOR OPERATORS

Lees in dit whitepaper voor welke ontwikkel-

uitdagingen u komt te staan en krijg tips 

voor een succesvol opleidingstraject.

Vraag aan op 

rovc.nl/operators-whitepaper

OPERATORS MEER TECHNISCHE TAKEN TE GEVEN?

VERNIEUWD

Technische opleidingen voor operators

 Basisoperator

 Technisch operator A

 Technisch operator B

Download brochure op rovc.nl/operators-brochure

VRAAGSTUK: 

Waarborgen van kennis en binden van jonge operators

OPLOSSING: 

Tweejarige traineeship Operational Expert van  

YoungCapital met als onderdeel Technisch operator.

1. Benadruk toekomstbestendigheid
Voor een technicus zijn vaardigheden hun meest waardevolle bezit. De huidige 

werkomgeving is onderhevig aan verandering. De opkomst van robotisering heeft 

een grote invloed op banen. Daarom is het zaak om bij te blijven. Speel hier als 

werkgever op in door uw personeel te overtuigen van het belang van relevante 

vaardigheden en benadruk ook de waarde van een opleiding voor hun eigen carrière. 

2. Betrek de werknemer in beslissingsproces
Simpel gezegd: beslis samen met de technicus welke cursus voor hem interessant 

is. Uiteindelijk zal hij het meest opsteken van de cursus als hij zelf ook de toe-

gevoegde waarde ervan inziet. Dit gevoel zal toenemen als uw werknemer zelf 

invloed heeft gehad op de keuze. Bovendien zal hij zich meer gewaardeerd voelen 

binnen de organisatie en zich mondiger opstellen. Dit draagt uiteindelijk bij aan 

de ontwikkeling en innovatiekracht van de onderneming.   

3. Zorg voor praktijkgerichtheid en toepasbaarheid
Bij het kiezen van een cursus is praktijkgerichtheid een belangrijk criterium. Voor 

30 procent van de ondervraagden heeft dit hoge prioriteit. Kies daarom voor een 

cursus waarbij uw medewerkers meteen hun geleerde kennis en vaardigheden 

kunnen toepassen in hun dagelijkse werk. Het leerrendement wordt verhoogd  

als cursisten een actieve rol krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door eigen voorbeelden 

in te brengen van zaken waar ze in hun werk tegenaan lopen in de vorm van 

foto’s of schema’s.

4. Flexibiliteit 
Naast praktijkgerichtheid is ook flexibiliteit erg belangrijk. Hoewel het goed is voor 

de eigen ontwikkeling, vult niet elke werknemer graag zijn avond met een cursus 

ná het werk. Als werkgever is het belangrijk dit serieus te nemen. Kies een cursus 

die op geschikte tijden plaatsvindt en sta toe de cursus te volgen onder werktijd. 

Uiteindelijk profiteert u als werkgever het meest van een gemotiveerde en goed 

opgeleide werknemer.

Hoe enthousiasmeer je 
technici voor een opleiding?
Uit onderzoek van ROVC blijkt dat het motiveren van technisch perso-

neel tot het volgen van een opleiding een van de grootste uitdagingen 

vormt voor organisaties. De wil om meer te leren en te ontwikkelen is 

zeker aanwezig, maar een opleiding in de schoolbanken wordt niet als 

aantrekkelijk gezien. Technici zijn doeners, zij leren liever in de praktijk. 

Hoe maakt u als werkgever uw werknemers enthousiast? Hieronder 

volgen vier tips.

4 TIPS
Roel Greutink 

Manager Business Development



InstallatiebrancheMaritiem
FoodindustrieMaakindustrie Procesindustrie

Liftbranche

Onze operators hebben  

steeds meer technische  

kennis nodig

Wij hebben het zo druk dat er 

geen tijd is voor opleidingen. 

Kan de opleiding niet korter?

Mijn medewerkers zitten lange periodes op zee en 

zijn dan slechts enkele weken aan wal. We hebben 

behoefte aan een aaneengesloten planning

Niet alle medewerkers hebben dezelfde kennis en 

ervaring. We hebben behoefte aan een modulair te 

volgen opleiding, zonder ballast 

Aanbod op maat voor 
alle technische branches

De wens van uw organisatie is uniek. Daarom levert ROVC maatwerk, afgestemd op de 

wensen en behoeften van uw branche, organisatie en uw medewerkers. 

Zo hebben wij al diverse beroepsprofielen samengesteld met vertegenwoordigers uit  

diverse branches. Deze profielen vormen de basis van het maatwerk opleidingsplan per 

branche: algemene technische opleidingen aangevuld met branchespecifieke onderde-

len. Altijd modulair opgebouwd en gericht op de beroepspraktijk binnen uw branche.

Benieuwd naar ons aanbod? Kijk op rovc.nl/branches voor informatie over uw branche. 

Bijvoorbeeld voor:

Benieuwd naar het opleidingsaanbod in uw branche? Ga naar rovc.nl/branches16 17

Door persoonlijk en origineel te zijn in uw aanpak. 

Bedenk unieke initiatieven om uw medewerkers 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!

Blijf innoveren op de werkvloer. 

Wees op de hoogte van de 

nieuwste technologieën. Maar  

denk ook aan sociale innovatie. 

Bedenk andere manieren van 

leidinggeven, organiseren en 

werken. Daag mensen uit om  

zelf met nieuwe ideeën te komen. 

Geef mensen verantwoordelijkheid voor hun taken. 

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. 

Meer tips over het werven 

en vasthouden van technisch 

talent? Vraag de TechScout 

aan! rovc.nl/TechScout

Hoe onderscheidt u zich van de 
technische bedrijven om u heen?
Optimaliseren van betrokkenheid en motivatie van medewerkers zijn twee van de 

belangrijkste organisatiedoelstellingen van technische bedrijven (TechBarometer, 

2017). Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie zich - in positieve zin - onderscheidt  

van de technische bedrijven om u heen? Wij geven drie tips. 

TIP 1

TIP 2

TIP 3

Aantrekken en behouden van technisch talent
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DAMEN Song Cam Shipyard brengt 
schepen voortaan zelf ‘tot leven’
DAMEN Song Cam Shipyard wil dat hun Vietnamese 

engineers sleepboten zelfstandig in bedrijf kunnen 

stellen. Daarom schakelde DAMEN ROVC in voor 

een Engelstalige cursus Hydrauliek, bestemd voor 

twee groepen engineers: de praktijkgerichte 

commissioning engineers en de meer theoretisch 

onderlegde ‘tekenkamerengineers’. “Ze groeien 

uit tot vakvolwassen engineers die zelfstandig een 

sleepboot varende gaan krijgen.”

Bij het in bedrijf stellen van hydraulische installaties 

kreeg DAMEN Song Cam voorheen ondersteuning 

van een Nederlandse toeleverancier. Ton Roefs, 

production director in Vietnam: “Kostentechnisch  

is het natuurlijk aantrekkelijker om het zelf te doen, 

en dat is ook onze policy. We willen de kennis in 

huis hebben om onze schepen zelf vaarklaar te 

krijgen, maar dat gaat natuurlijk niet zonder een 

professionele training van onze medewerkers.”

Basisprincipes van hydrauliek

Doel was om cursisten meer kennis en inzicht te geven in  

hydraulische systemen. Ernst Goslinga, Technical Manager  

Mechanical, was nauw betrokken bij de voorbereiding en  

invulling van de cursus: “Wat is een klep en wat is een schotten-

pomp? Hoe werkt een hydraulisch schema nou eigenlijk? We 

werken in onze schepen met standaardsystemen. Maar als je de 

basisprincipes van hydrauliek niet kent, zijn de componenten  

lastig te herkennen; laat staan dat je ze goed kunt instellen en  

het schip varend krijgt.”

Praktijkgedeelte

De engineers van de afdeling Commissioning and Sea Trials  

volgden een uitgekiend cursusprogramma, speciaal toe- 

gesneden op de geïnstalleerde systemen. En voor de praktische 

kneepjes konden ze meteen de machinekamer induiken, vertelt 

Ton Roefs: “Vanuit het klaslokaal daalden de cursisten af naar  

de steiger, waar een schip lag dat al in bedrijf was gesteld. Dus  

ze konden gelijk alles aanwijzen, met een schema in de hand,  

en letterlijk aan de knoppen draaien.”

Ton Roefs (l) en Ernst-Jan Goslinga (r).

Vanuit het klaslokaal 
daalden de cursisten af 

naar de steiger

Load sensing

ROVC-docent Berry Metselaar kwam afgelopen zomer 

ruim drie weken over naar Vietnam. Zijn cursusgroep 

bestond uit ‘tekenkamerengineers’ en commissioning 

engineers. “De eerste groep had een hoger opleidings- 

niveau, maar miste praktijkervaring. Bij de commissioning 

engineers was het juist andersom. Zij waren al gewend om 

met de voeten in de klei te staan. Maar ook hun bood de 

cursus een belangrijke verdiepingsslag en volop eyeope-

ners. Neem het principe van loadsensing, heel specifiek 

voor deze schepen. Als je dat principe niet door en door 

kent, is het moeilijk storingzoeken. Met name de commis-

sioning engineers hebben we daar intensief op getraind.”

Eerste schepen 

DAMEN is inmiddels met de eerste schepen bezig. Ambi-

tie is om binnen één jaar de eerste schepen zelfstandig 

op te leveren. Ton Roefs: “Natuurlijk gaat dat niet van-

zelf, het is een proces. Daarom nemen we tien schepen 

de tijd. Sommige engineers hebben nog wat koudwa-

tervrees, maar een aantal kan ik bij wijze van spreken 

zo hier op de steiger in Gorinchem zetten. Die stellen 

gewoon een boot in bedrijf en hebben daar niemand 

meer voor nodig.”

DAMEN Shipyards Group is een Nederlands scheepsbouwconcern met meer 

dan dertig werkmaatschappijen in binnen- en buitenland. Het familiebedrijf 

bestaat al 90 jaar en het hoofdkantoor is gevestigd in Gorinchem. DAMEN 

Song Cam Shipyard is een joint venture tussen DAMEN Shipyards Group en 

Song Cam Shipyard in Haiphong, Noord-Vietnam. De werf in Song Cam richt 

zich op de productie van sleep- en werkboten tot zestig meter. 

OVER DAMEN 



Assessments Interviews

Doe een competentiemeting bij ROVC!
 

Deze meting brengt overzichtelijk in kaart wat uw medewerker  
al kan en waar de leerbehoefte van uw medewerker(s) ligt.  
Zo leert uw medewerker alleen wat nodig is en houdt u de  

opleidingskosten zo laag mogelijk. Dit zijn de mogelijkheden bij ROVC:

Meer weten? Neem contact op met uw accountmanager via rovc.nl/accountmanager

Kennistesten

WILT U UW OPLEIDINGSBEHOEFTE  
HELDER IN KAART BRENGEN? 


