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De huidige stand van zaken
in de technische sector
80%

80% verwacht de komende vijf jaar
een tekort aan technici.

33%

33% verwacht dat het opleidings
budget in 2019 zal stijgen.
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De uitdagingen te lijf
U leest alweer de vierde editie van de
TechBarometer. In dit rapport peilen we
traditiegetrouw de huidige stand van
zaken in de technische sector. Een sector
die erg belangrijk is voor de Nederlandse
economie. Op dit moment draait deze
op volle toeren. Dat is gunstig voor de
omzet van bedrijven, maar het brengt ook
uitdagingen met zich mee.

03

Zo wordt het tekort aan technici - zeker in
deze florerende tijden - steeds nijpender.
Vooral op mbo-niveau wordt het tekort aan
technici het meest gevoeld. Hoog tijd om dit
op handzame manieren te lijf te gaan.
Ik doe een beroep op het bedrijfsleven
en het onderwijs om met praktijkgerichte
initiatieven te komen. Kijk bijvoorbeeld eens
minder kritisch naar de diploma’s en huidige
skills van sollicitanten en omarm het idee om
zij-instromers en 50-plussers aan te nemen en
bij te scholen. De juiste motivatie biedt enorm
veel potentieel. We zien dat het werkt! Niet
alleen omwille van de economie moet er nu

worden doorgepakt, ook andere factoren
spelen een rol. Zo wordt de vergrijzing in de
technische branche de komende jaren alleen
maar groter. Bijna 60% van het technisch
personeel is straks tussen de 40 en 65 jaar,
tegen 6% jonger dan 30 jaar.
En wat te denken van de verregaande
automatisering en de energietransitie.
Hierdoor neemt het tekort aan goed
opgeleid technisch personeel verder toe.
Beroepen veranderen, nieuwe functies
ontstaan en de behoefte aan bij- en
omscholing groeit. Logisch dus dat
opleiding en ontwikkeling nog steeds

met afstand het belangrijkste thema is
op HR-gebied.
Alle belangrijke onderzoekresultaten leest u
in deze TechBarometer. Daarnaast geven we
u handige tips en adviezen om eenvoudig het
juiste opleidingspad voor uw medewerkers te
bepalen.
Ik wens u veel leesplezier!
John Huizing
Directeur
ROVC Technische Opleidingen
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Samenvatting
Voor u ligt de vierde editie van de ROVC
TechBarometer. Het jaarlijkse onderzoek naar de
stand van zaken in de technische sector. Ruim 1200
personen uit de techniek beantwoordden hiervoor
uiteenlopende online vragen omtrent omzet, trends,
arbeidsmarkt, HR en opleiding. De belangrijkste
resultaten zetten we in dit rapport voor u op een rij.

Grote opleidingsbehoefte
Het tekort aan technici is in onze branche nog
steeds het hoofdthema. Gevolgd door de allround
inzetbaarheid en het borgen en bijbrengen van kennis
en kunde. 85% van de respondenten denkt dat de
marktontwikkelingen invloed hebben op de benodigde
kennis en kunde van technici. Zij verwachten de
grootste opleidingsbehoefte binnen de industriële
elektrotechniek en de industriële automatisering.
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59

%

Geeft aan dat omzet in
2018 gestegen is.

63

%

Verwacht een
omzetgroei in 2019.

61

%

Verwacht dat
opleidingsbudget in
2019 gelijk blijft.
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77

%

Ervaart vooral een
tekort aan technici op
mbo-niveau.

84
Denkt dat dit tekort een
negatief effect heeft
of gaat hebben op de
concurrentiepositie van
Nederland.

%

Bijna 60% van de respondenten geeft aan dat hun
omzet in 2018 is gestegen. Voor 2019 verwacht
63% een omzetgroei. Belangrijke maatregelen om
die groei te realiseren zijn: het optimaliseren van
werkprocessen en het opleiden van medewerkers. In
lijn daarmee is kwaliteitsoptimalisatie de belangrijkste
organisatiedoelstelling volgens de respondenten.
Zij-instromers
De vergrijzing in de technische branche maakt dat het
tekort de komende jaren alleen maar groter wordt:
bijna 60% van het technisch personeel is tussen de 40
en 65 jaar, tegen slechts 6% jonger dan 30 jaar. Ruim
77% van de respondenten ervaart vooral een tekort
aan technici op mbo-niveau, met twee tot vijf jaar
werkervaring (mediors). Maar liefst 84% denkt dat dit
tekort een negatief effect heeft of gaat hebben op de
concurrentiepositie van Nederland. De respondenten
beschouwen initiatieven vanuit het bedrijfsleven als het
meest effectief om het tekort tegen te gaan. Bedrijven
moeten andere manieren bedenken om technisch
personeel op mbo-niveau te vinden.
Nieuwe en veranderende beroepen
Door de automatisering en de energietransitie neemt
het tekort aan goed opgeleid technisch personeel
verder toe. Beroepen veranderen, nieuwe functies
ontstaan en de behoefte aan bij- en omscholing van
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zij-instromers groeit. Het is dan ook niet vreemd dat
opleiding en ontwikkeling nog steeds met afstand het
belangrijkste thema is op HR-gebied. Technische kennis
en vaardigheden en motivatie wegen het zwaarst
bij de werving van technici op mbo-niveau. Bij 31%
van de openstaande technische vacatures duurt het
minimaal een half jaar tot een jaar voordat de vacature
is ingevuld. Bij 12% duurt dat zelfs meer dan een jaar.
De juiste opleiding kiezen
61% van de respondenten verwacht dat het
opleidingsbudget in 2019 gelijk blijft of stijgt. De
grootste behoefte aan extra technische kennis en
vaardigheden bestaat nog steeds op mbo-niveau 4.
Net als in voorgaande jaren blijkt het kiezen van de
juiste opleiding van technici de grootste uitdaging.
Het zwaarstwegende criterium bij de keuze is de
praktijkgerichtheid.
72% van de bedrijven heeft de benodigde kennis
en vaardigheden per technische functie in kaart
gebracht. Het aantal bedrijven dat structureel
competentiemetingen uitvoert bij medewerkers voor
aanvang van een opleidingstraject is flink gestegen:
van 21% in 2017 naar 31% dit jaar. Scholingstrajecten
kunnen dus steeds beter worden afgestemd op
bestaande kennis én de specifieke vraag. Slechts 23%
van de bedrijven meet het opleidingsrendement (ROI).
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WIE IS DE

respondent?

4%
Projectleider

20%

5%

Anders

Opleidingscoördinator

15%

In totaal hebben 1.203 personen uit de
technische sector meegedaan aan het
onderzoek. In dit hoofdstuk nemen we
deze groep onder de loep. In welke branche
werken de respondenten? Welke functie
hebben ze? En hoe groot is het bedrijf
waarvoor ze werken?

Medewerker Technische Dienst

2%

Directie

7%

KAM-coördinator

17%

Engineer

5%

83%

3%

HR-medewerker

Hoofd productie

7%

GESLACHTS
VERHOUDING

20%

HR-manager

Hoofd Technische Dienst
Leidinggevende technische afdeling
Manager service en onderhoud

AANTAL RESPONDENTEN PER BRANCHE

06

13%

AANTAL
RESPONDENTEN
PER FUNCTIE

AANTAL RESPONDENTEN PER BEDRIJFSGROOTTE

1%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

3%

Flexbranche

Land- en
tuinbouw

Maritiem

Transport
en logistiek

(Petro)chemie

Zorg

Nutssector

Bouw
en infra

3%

3%

8%

8%

13%

14%

14%

18%

Groothandel

ZZP-er

Industrie
Food

Machinebouw

Industrie
Maak

Technische
dienstverlening

Installatie
branche

Anders

0 - 99

47%

100 - 249

19%

250 - 499

11%

500 - 999

6%

1000+

17%
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H2

WAT Z I J N D E B E L A N G R I J K S T E

ontwikkelingen
in de technische
branche?
De TechBarometer laat ook dit jaar zien dat het
economisch goed gaat met de technische sector.
Bijna 60% van de respondenten geeft aan dat hun
omzet in 2018 is gestegen. Zeker 63% verwacht
voor 2019 opnieuw een omzetgroei.

De belangrijkste te nemen groeimaatregelen
zijn het optimaliseren van werkprocessen en het
opleiden van medewerkers. Dat sluit ook aan bij
de belangrijkste organisatiedoelstelling voor de
komende jaren: het optimaliseren van de kwaliteit.

GEREALISEERDE OMZET IN 2018
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VERWACHTE OMZET VOOR 2019

8%

Dalen

24%

27%

Gelijk gebleven

6%

59%

Stijgen

63%

7%

Anders

6%
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BEHOEF TE A AN

scholing
Het tekort aan technici is nog steeds het
hoofdthema in de technische branche.
Gevolgd door de allround inzetbaarheid
en het borgen en bijbrengen van
kennis en kunde. Als het alleen om de
eigen organisatie gaat, verwachten de
respondenten dat de komende drie jaar
het borgen en bijbrengen van kennis en
kunde het belangrijkste is. Op de voet
gevolgd door het tekort aan technici en
de allround inzetbaarheid.

OPLEIDINGSBEHOEFTE
PER TECHNISCH VAKGEBIED

De belangrijkste
marktontwikkeling
is het tekort aan
technici.

Maar liefst 85% van de respondenten
denkt dat deze ontwikkelingen invloed
hebben op de benodigde kennis en
kunde van technici. Dat betekent dat de
vraag naar scholing verder toeneemt.
Helemaal in het licht van ontwikkelingen
als de energietransitie en automatisering,
waarvoor medewerkers nieuwe
vaardigheden en competenties nodig
hebben. De respondenten verwachten
de grootste opleidingsbehoefte binnen
de industriële elektrotechniek en de
industriële automatisering.

Binnen industriële
elektrotechniek
en de industriële
automatisering
bestaat de grootste
opleidingsbehoefte.

Aandrijftechniek

6

Gebouwautomatisering

5

%

ICT

5

%

Industriële automatisering

17

%

Industriële elektrotechniek

17

%

Installatietechniek

10

Klimaattechniek

8

Organisatie & communicatie

6

Procestechniek

11

Veiligheid, gezondheid & milieu

10

Geen stijging
Anders

Concurrentiepositie verbeteren

30

Optimaliseren van
werkprocessen
10%

10%

Implementeren van een
verbetermethode (bijvoorbeeld
Lean, Six Sigma, WCM)

Uitbreiden van
producten of diensten

Verhogen van
acquisitie
5%

24%
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Opleiden van
medewerkers

9%

Klantgerichter werken
Kostprijs verlagen
2%

7%

Uitbreiden van
afzetmarkten

%
%
%
%
%

1 %
3

%

BELANGRIJKSTE ORGANISATIEDOELSTELLINGEN
VOOR DE KOMENDE JAREN

MAATREGELEN OM DE OMZETDOELSTELLING TE BEHALEN

%

%

Verkleinen van het
personeelsbestand

Uitbesteden van
diensten- en services
3% Anders

8
12

%

6

Kwaliteit optimaliseren

19

Motivatie/betrokkenheid van
medewerkers optimaliseren

14

Omzet verhogen

9

Productiviteit verhogen

8

(Productie)proces verbeteren

%

%
%
%
%
%

13

Veiligere werkomgeving creëren

8

Anders

2

%
%
%
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BELANGRIJKSTE MARKTONTWIKKELINGEN
BINNEN DE TECHNISCHE BRANCHE

B L I K O P D E T O E K O M S T:
TOP 5 BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN

25%
Allround
inzetbaarheid
technici

16%

20%

Automatisering

Borgen en
bijbrengen van
kennis en kunde

Tekort aan
technici

9%

9%

19%

25%

20%

16%

10%

10%

19%

19%

Tekort aan
technici

Duurzaam
ondernemen

voor de technische branche
voor de organisatie de komende 3 jaar
Allround
inzetbaarheid technici

Borgen en bijbrengen
van kennis en kunde

11%

9%

5%

5%

Automatisering

Duurzaam
ondernemen

Veiligheid

Nieuwe wet- en regelgeving
(bijvoorbeeld nieuwe
veiligheidseisen)

4%

2%

2%

Smart industry
(Internet of Things)

Outsourcing/
uitbesteden

Concurrentie
toename

HEBBEN DEZE ONTWIKKELINGEN INVLOED
OP DE BENODIGDE KENNIS EN KUNDE VAN
TECHNICI IN DE ORGANISATIE?

85
JA

09

%

13

%

NEE
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WALDO LINDERS
Manager Producten bij ROVC

OP ZOEK NA AR

gemotiveerde
zij-instromers
Het tekort aan technici is groot. Daar laat ook deze editie van
de TechBarometer geen misverstand over bestaan. En dat tekort
neemt de komende jaren alleen maar verder toe. Tijd dus dat
bedrijven hun technisch personeel op een andere manier gaan
werven. Van een focus op kennis en diploma’s naar een focus op
motivatie en leergierigheid.
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Steeds meer bedrijven hebben moeite om hun technische vacatures in te
vullen. Ze zullen dus creatiever moeten zijn in het aantrekken van nieuw
personeel. Er zijn genoeg mensen die wel willen, maar niet de juiste
opleiding of ervaring hebben. Denk aan werkloze 50-plussers of mensen
met een uitkering die zich graag willen omscholen. Dat biedt kansen voor
werkgevers. Zeker omdat je meer hebt aan een gemotiveerde zij-instromer
dan aan een niet-gemotiveerde werknemer met de juiste papieren.

Motivatie in plaats van kwalificatie
Volgens Linders werven veel bedrijven nog te traditioneel:
“Vaak staat in vacatureteksten nog steeds aan welk profiel een
sollicitant moet voldoen. Dus welke diploma’s iemand moet hebben
en welke kennis en ervaring vereist zijn om op gesprek te komen.
Een grote groep mensen valt daardoor bij voorbaat af. Het is juist
slim om als bedrijf niet de kwalificaties voorop te zetten, maar
te zoeken naar mensen met de juiste motivatie en mentaliteit.
Een gemotiveerde verkoper of bankmedewerker die z’n baan
is kwijtgeraakt, kan met een gerichte opleiding vaak een prima
storingsmonteur worden. Waarom niet?!”

11

Energietransitie en robotisering

	
Het tekort aan technici neemt
de komende jaren alleen nog
maar verder toe.
“Bijvoorbeeld door de energietransitie, die zorgt dat de vraag naar
monteurs en installateurs van warmtepompen en andere duurzame
energiesystemen snel stijgt. Ook de toenemende automatisering
en robotisering dragen bij aan het tekort, vooral in kwalitatieve zin.
Want hoewel robots en machines de mens deels overbodig maken,
zorgen ze er tegelijk voor dat technici meer of juist andere technische
bagage nodig hebben. Bijvoorbeeld om storingen in een complexe
machine te kunnen oplossen of om data-analyses uit te kunnen
voeren. Als we technici niet op tijd bijscholen, wordt dat kwalitatieve
tekort groter en groter.”

Opleiden zonder ballast
Linders adviseert bedrijven het opleiden uit te besteden aan een
opleider die maatwerk kan leveren: “Vaak zijn reguliere beroeps
opleidingen heel breed en compleet. Bij elektrotechniek leren ze
bijvoorbeeld over het opwekken van elektriciteit en het bewegen van
vrije elektronen volgens de atoomtheorie. Reuze interessant natuurlijk,
maar voor monteurs is het nuttiger om te leren hoe ze storingen
kunnen oplossen. Daarom pleiten wij voor opleiden zonder ballast:

	Alleen leren wat je echt
nodig hebt om je vak goed uit
te oefenen.
“Het is daarbij belangrijk om helder te hebben wat je medewerkers
moeten leren en wat het vertrekpunt is: wat weten en kunnen ze al?
Een lang scholingstraject met veel onnodige leerstof is zonde van de
tijd én van het geld. Bovendien zorgen korte maatwerkopleidingen
en gerichte trainingen ervoor dat de cursisten echt gemotiveerd zijn
om te leren. Een win-winsituatie.”

ROVC TECHBAROMETER 2019

DRIE TIPS

voor
technische
bedrijven

1

2

3

Neem gemotiveerde
zij-instromers aan en
leid ze intern op.

Besteed scholing
uit aan een opleider
die maatwerk kan
leveren.

Kies voor opleiden
zonder ballast: kijk
naar wat écht nodig
is in een opleiding.
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D E S TA AT VA N D E

technische
arbeidsmarkt
Dit jaar laat de TechBarometer hierover eveneens een
zorgwekkend beeld zien. Maar liefst 76% van de
respondenten geeft aan dat er de afgelopen vijf jaar een
tekort aan technici was. Zeker 80% verwacht ook voor de
komende vijf jaar een tekort. Van hen verwacht 13% een
kwantitatief tekort, 25% een kwalitatief tekort en 42% een
kwantitatief én kwalitatief tekort.
Het grootste tekort aan kennis wordt verwacht in de
industriële elektrotechniek en in de industriële automatisering.
Dit heeft alles te maken met de omslag naar duurzame
energiesystemen en de toenemende automatisering.

80%
13

80% van de respondenten
verwacht de komende vijf jaar
een tekort aan technici.

84%

84% van de respondenten geeft aan
dat het tekort aan technici een negatief
effect heeft of zal hebben op de
concurrentiepositie van Nederland.
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Bijna de helft van de respondenten verwacht de komende
vijf jaar met name een tekort aan technisch geschoolde
mediors (2-5 jaar werkervaring). Bedrijven zullen dus
op andere manieren moeten proberen het toenemende
aantal vacatures voor technici op mbo-niveau in te vullen.
Bijvoorbeeld door gemotiveerde 50-plussers en zij-instromers
aan te nemen en hen bij te scholen.
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Ja, met name
een kwalitatief
tekort

Ja, met
name een
kwantitatief
tekort

Ja, zowel een
kwantitatief als
een kwalitatief
tekort

afgelopen vijf jaar

Nee

2%

3%

17%

21%

42%

41%

13%

25%

Voor de installatie en het onderhoud van
nieuwe systemen zoals warmtepompen
en robots, zijn veel specialistische
onderhouds- en storingsmonteurs op
mbo-niveau nodig. Het is dan ook
niet vreemd dat ruim 75% van de
respondenten aangeeft dat het tekort
vooral op mbo-niveau wordt ervaren.

23%

werven

12%

ERVAAR JE EEN
TEKORT AAN TECHNICI?

A N D ER E M A N I ER VA N

Weet ik niet

komende 5 jaar

MIJN ORGANISATIE VERWACHT DE
KOMENDE 5 JAAR EEN TEKORT AAN TECHNISCHE
GESCHOOLDE
Starters (0 - 2 jaar werkervaring)

22

Mediors (2-5 jaar werkervaring)

47

Seniors (>5 jaar werkervaring)

30

%
%
%
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Oorzaak
en gevolg
Opnieuw geven de respondenten aan
dat de moeizame aansluiting van het
reguliere onderwijs op het bedrijfsleven de
belangrijkste oorzaak is van het tekort.

Tegelijk geven de meeste respondenten (44%)
aan dat initiatieven vanuit het bedrijfsleven het
meest effectief zijn om het tekort tegen te gaan.
Dat betekent dat zowel het onderwijs als het
bedrijfsleven een rol hebben in het terugdringen
van het tekort aan technici. Bedrijven zouden
sollicitatieprocedures minder traditioneel kunnen
insteken. Dus niet zozeer kijken naar welke kennis
een diploma’s een sollicitant heeft, maar hoe
gemotiveerd hij of zij is om in de techniek te werken
en scholing te volgen.
Het grootste directe gevolg van het tekort aan
technici is drukte/stress op de werkvloer. Daarnaast
geeft maar liefst 84% aan dat het tekort een
negatief effect heeft of gaat hebben op de
concurrentiepositie van Nederland.

15

44% van de respondenten geeft
aan dat initiatieven vanuit het
bedrijfsleven het meest effectief
zijn om het tekort tegen te gaan.

44

%

NIVEAU WAAR HET
TEKORT AAN TECHNICI
HET MEEST WORDT
ERVAREN

8%

20%

20% van de respondenten geeft
aan dat de onderlinge concurrentie
bij het werven van personeel de
grootste ergernis is.

Mbo-2 of lager

23

%

Mbo-3

IN WELK VAKGEBIED VERWACHT U HET GROOTSTE TEKORT
AAN KENNIS DE KOMENDE 5 JAAR?
Aandrijftechniek
Gebouwautomatisering

7

20

Industriële automatisering

24

Installatietechniek

18

Klimaattechniek

9

Procestechniek

10

Veiligheid, gezondheid & milie
Anders

%

1 %

Industriële elektrotechniek

Organisatie & communicatie

21%
Hbo

%

46%
Mbo-4

2%

%
%

Wo

%
%

1 %
2 %
9

%
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U I TSTROOM GROTER DA N

aanwas
Opvallend is dat de onderlinge
concurrentie bij het werven van personeel
een steeds grotere ergernis is.

Vorig jaar zag 15% van de respondenten dat als de grootste ergernis en dit jaar is dat
toegenomen tot 20%. Een signaal dat het tekort aan technici er niet minder op wordt.
De grootste ergernis is onveranderd, namelijk dat onbekwame mensen op vacatures
reageren. Terwijl dit geen ergernis hoeft te zijn als bedrijven met andere ogen naar deze
sollicitanten gaan kijken. Dus niet naar wat ze nog níet kunnen en weten, maar naar wat
ze willen leren en hoe gemotiveerd ze zijn.
Van het technisch personeel werkt 70% meer dan 10 jaar bij dezelfde organisatie en
85% verandert nooit of slechts een enkele keer van functie. Amper 6% van de technici
is jonger dan 30 jaar tegen bijna 60% tussen de 40 en 65 jaar. De jonge aanwas in de
techniek blijft dus flink achter bij de uitstroom van medewerkers, die de komende jaren
met pensioen gaan.

WAT ZIJN DE DIRECTE GEVOLGEN VAN HET
TEKORT AAN TECHNICI BINNEN DE ORGANISATIE?
5%

2%

Stijging aantal buiten
landse technici

3%

Anders

2%

Stagnerende groei
organisatie

Anders

15%
18%
Stagnerende groei
organisatie

12%
Nieuwe taakverdeling
werkvloer

DIRECTE GEVOLGEN
KWANTITATIEVE
TEKORT

37%

Nieuwe taakverdeling
werkvloer

32%
DIRECTE GEVOLGEN
KWALITATIEVE
TEKORT

Drukte/stress
op de werkvloer

Drukte/stress
op de werkvloer

25%
Lagere kwaliteit
werk

15%
Lagere kwaliteit werk

16

11%

24%

Hogere lonen voor technici

Hogere lonen voor technici
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EFFICIËNTE AANJAGERS VOOR HET TERUGDRINGEN
VAN HET TEKORT AAN TECHNICI

24%

Initiatieven vanuit
het onderwijs
15%

44

%

HET TEKORT AAN TECHNICI
HEEFT EEN NEGATIEF EFFECT
OP DE CONCURRENTIEPOSITIE
VAN NEDERLAND

Initiatieven vanuit
het bedrijfsleven zelf

Initiatieven vanuit het
Techniekpact (overheid)

12%

5%

30
Ja
Het negatieve effect
is al zichtbaar

Initiatieven vanuit
brancheorganisaties

Anders

54
8%

In de toekomst
verwacht ik dat wel

Kennisgebrek
door technologische
vernieuwing

15%
Anders

21%

BELANGRIJKSTE
OORZAAK VAN
HET TEKORT
AAN TECHNICI

28%
Slechte aansluiting
regulier onderwijs op
bedrijfsleven

Slecht imago
technische branche

%

Nog niet

7%

Weinig doorstroming
binnen de organisatie

%

16

%

Nee
Ik zie daar geen direct
verband tussen

28%
Vergrijzing
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GROOTSTE ERGERNISSEN IN DE TECHNISCHE BRANCHE
Imago van de technische sector
Subsidieaanvragen

30%

HOE VAAK VERANDERDEN ZIJ GEMIDDELD VAN
FUNCTIE BINNEN DE WERKZAME PERIODE BIJ UW
ORGANISATIE?

3%

Commerciële acquisitie-bureaus

11%

Onderlinge concurrentie op het gebied
van het werven van personeel
Veel onbekwame mensen die op
vacatures afkomen

20%

Anders

WAT IS DE GEMIDDELDE LEEFTIJD VAN
TECHNICI IN DE ORGANISATIE?

17

46%

31%

11%

41 - 50 jaar

5%

GEMIDDELD AANTAL JAAR DAT TECHNICI
WERKZAAM ZIJN BINNEN DE ORGANISATIE

5%

%

12

%

Regelmatig

Nooit

51 - 60 jaar

68

36%

%

Soms

31 - 40 jaar
21 - 30 jaar
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30%

48%

19%

4%

0-10 jaar

11-20 jaar

20-30 jaar

30 jaar of langer

1
1%

1%

< 60 jaar

>20 jaar

Vaak

%

2

%

Anders
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H4

WAT S TA AT E R O P D E

HR-agenda
van technische
bedrijven?
Net als in de voorgaande jaren
is opleiding en ontwikkeling het
belangrijkste thema op HR-gebied.
Als gevolg van de energietransitie
en de automatisering is er veel
behoefte aan bij- en omscholing.
Ook wordt er ingezet op het
opleiden van zij-instromers in de
strijd tegen het tekort aan technici.

19

BELANGRIJKSTE THEMA’S PERSONEELSBELEID
Competentiemanagement

7%

Duurzame inzetbaarheid

14%

Arbeidsomstandigheden

5%

Inrichting en implementatie functiehuis

4%

Opleiding en ontwikkeling

37%

Strategische personeelsplanning

11%

Werving

16%

Anders

5%

ROVC TECHBAROMETER 2019

De grootste uitdaging voor HR is in de afgelopen drie jaar niet
veranderd: de borging van technische kennis en kunde. Dus, hoe
behoud je kennis en kunde voor organisatie en hoe voorkom je dat
technici na hun opleiding vertrekken? Een andere grote HR-uitdaging
is de werving van technisch personeel. Niet voor niets blijkt de
onderlinge concurrentie tussen bedrijven bij de werving van personeel
een steeds grotere ergernis in de sector.

20

0 tot 2

3 tot 5

52%

6 of meer

27%

21%

Een week tot
een maand

Een maand tot
een half jaar
2016

Een half jaar
tot een jaar
2017

12%

12%

7%

31%

28%

25%

48%

52%

56%

9%

Bij de werving
van technici op
mbo-niveau wegen
technische kennis
en vaardigheden
én motivatie het
zwaarst.

8%

Borging van
technische kennis
en kunde is de
belangrijkste
uitdaging op
HR-gebied.

12%

Openstaande vacatures
27% van de bedrijven heeft gemiddeld drie tot
vijf technische vacatures per jaar open staan.
21% heeft er zes of meer. Bij 31% van de
openstaande technische vacatures duurt het
minimaal een half jaar tot een jaar voordat de
vacature is ingevuld. Bij 12% duurt dat zelfs
langer dan een jaar. Ook hieruit blijkt dat het
moeilijk is technici te vinden. Bedrijven moeten
dus proberen op andere manieren medewerkers
te vinden. Bij de werving van technici op
mbo-niveau weegt het hebben van technische
kennis en vaardigheden nog altijd het zwaarst.
Terwijl bedrijven er juist goed aan doen dit
bij de werving minder zwaar te laten wegen.
Gelukkig staat ‘motivatie’ op de tweede plek
van eigenschappen die het zwaarst wegen bij
de werving.

HET AANTAL TECHNISCHE VACATURES
PER ORGANISATIE PER JAAR

Meer dan
een jaar

2018

GEMIDDELDE TIJD TOT INVULLING
VAN TECHNISCHE VACATURE
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PERSONELE UITDAGINGEN VOOR
DE KOMENDE JAREN
Borging van technische
kennis en kunde
Selectie van vakbekwaam
techisch personeel

WELKE (KARAKTER)EIGENSCHAPPEN WEGEN HET
ZWAARST BIJ HET WERVEN VAN UITVOERENDE
TECHNICI OP MBO-NIVEAU OF LAGER?

31%
14%

Vergrijzing/uitstroom

19%

Werving van
technisch personeel

24%

Werknemerstevredenheid

11%

Anders

1%

25%
13%

Technische kennis/
vaardigheden

Betrokkenheid

INKOMENSVERANDERING VAN TECHNICI
DE AFGELOPEN TIJD

6%

10%
Vakkennis

21%

Genoten opleiding

7%
Persoonlijkheid

Motivatie

Gedaald

3%

47%

44%

6%

2%

Gelijk Gestegen Anders
gebleven

Veel werkervaring

2%

15%
Werkmentaliteit

Representativiteit

1%
Anders

21

ROVC TECHBAROMETER 2019

H5

D E S TAT U S VA N H E T

technisch
opleidings
landschap
Opleiding is en blijft belangrijk in de technische sector.
Ontwikkelingen als de energietransitie en de toenemende
automatisering creëren veel vraag naar bij- en omscholing
van technici. 94% van de respondenten verwacht dan ook
dat het opleidingsbudget in 2019 gelijk blijft of stijgt.
De belangrijkste reden om technisch personeel op te leiden blijft met stip het
verbeteren van de kwaliteit van werk. Net als vorig jaar bestaat de grootste
behoefte aan extra technische kennis en vaardigheden op mbo-niveau 4.

22

94

%

94% van de respondenten verwacht
dat het opleidingsbudget in 2019
gelijkt blijf of stijgt

23%

23% van de bedrijven meet
het opleidingsrendement
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Opleidings
rendement

BEWEEGREDENEN OM
TECHNISCH PERSONEEL OP TE LEIDEN

9%
Goed werkgeverschap

Het merendeel van de bedrijven (72%) heeft de
benodigde kennis en vaardigheden per technische
functie in kaart gebracht. Daardoor kunnen ze precies
zien welke (bij)scholing nodig is voor welke functie.
58% van de bedrijven koppelt de
opleidingsdoelstellingen aan de
organisatiedoelstellingen en slechts
23% van de bedrijven meet het
opleidingsrendement (ROI). Ruim driekwart
van de bedrijven meet dus niet of een

8%

7%

Om te motiveren

Om te
onderscheiden
van concurrent

51%

6%

opleiding wel het gewenste resultaat heeft
opgeleverd. Dat is jammer, want op basis
van het opleidingsrendement kan worden
bepaald welke scholingstrajecten het beste
bij de doelstellingen passen.

2%

Om technici aan
te trekken

Om de kwaliteit van het
werk te verbeteren

Anders

16%
Voorbereiden op de toekomst

VERWACHTING VAN HET OPLEIDINGSBUDGET IN 2019
Gelijk zal blijven

61%

Zal dalen

4%

Zal stijgen

33%

Anders

OP WELK NIVEAU HEEFT DE ORGANISATIE HET KOMENDE JAAR DE GROOTSTE
BEHOEFTE AAN EXTRA TECHNISCHE KENNIS EN VAARDIGHEDEN?

3%

54%

2%

23

22%

Mbo-4

Wo

20%

Hbo

1%

Mbo-3 of lager

Anders
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Scholing op maat
Het aantal bedrijven dat structureel competentie
metingen uitvoert bij medewerkers voor aanvang van
een opleidingstraject is flink gestegen: van 21% in
2017 naar 31% dit jaar.
Dat betekent dat de scholing steeds beter
wordt afgestemd op de vraag. Zo leren
cursisten alleen wat ze nodig hebben
om hun vak uit te oefenen. Net als vorig
jaar is het zwaarstwegende criterium
bij het kiezen van een opleiding de

JA / NEE K WESTIES

praktijkgerichtheid. De grootste uitdaging
bij het opleiden van technici is ook
onveranderd, namelijk: het kiezen van de
juiste opleiding. Op bladzijde 26 laten we
zien hoe u eenvoudig een opleidingspad
voor uw medewerkers kunt bepalen.

Zijn de benodigde kennis en
vaardigheden per technische functie
in kaart gebracht?

72

%

JA
Brengt de organisatie
het rendement (ROI) van
opleiden in kaart?

23

24

36%

29%

1%

Vaak

31%

3%

WORDEN DE AANWEZIGE KENNIS
EN VAARDIGHEDEN VAN TECHNICI
VOOR AANVANG VAN EEN
OPLEIDINGSTRAJECT GEMETEN?

Ja

Soms

Nee

Anders

58
JA

%

NEE

%

JA
Worden de opleidingsdoelstellingen
aan de organisatiedoelstellingen
gekoppeld?

25

72

%

NEE

%

39

%

NEE
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ZWAARSTWEGENDE CRITERIA BIJ HET KIEZEN VAN EEN OPLEIDING
VOOR TECHNICI (OP MBO-NIVEAU OF LAGER)
31%
Praktijkgerichtheid

7%
Aantal practicumdagen

4%

2%

ZWAARSTWEGENDE
CRITERIA

Subsidie

7%
Tijdstip

2%

Dag van de week

18%
Erkend diploma

Anders

13%

2%

Kosten

13%

Docent

Locatie

DE BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN BIJ HET
OPLEIDEN VAN TECHNICI
Bieden van begeleiding
op de werkvloer
Budget vrijmaken

5

Geschikte leervorm kiezen

9

Juiste opleiding kiezen
Leervraag helder formuleren

%
%

5%

%

21
4

Motiveren van technici

17

Nieuwe vaardigheden laten
toepassen op de werkvloer
Verantwoorden van het
opleidingstraject

12

Vrijplannen van technici

12

Anders

25

18

WIE NEEMT HET INITIATIEF VOOR HET VOLGEN
VAN EEN TECHNISCHE OPLEIDING?

%

HR

%

16%

42

%

Directie

%
%

34%

3 %
%

Techneut zelf

Leidinggevende
techneut

3%
Anders

1 %
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EENVOUDIG EEN

opleidingspad
bepalen met
beroepsprofielen
Gemotiveerde zij-instromers klaarstomen voor een baan in de techniek
en medewerkers nieuwe vaardigheden leren. Dat is de kracht van
scholing. Hierdoor kunnen zij complexe machines en systemen
installeren en onderhouden, zoals warmtepompen of robots. Een goed
opleidingsbeleid is de sleutel voor bedrijven om het tekort aan technici
op de werkvloer een halt toe te roepen. Aan de hand van onderstaande
beroepsprofielen kunt u eenvoudig het juiste opleidingspad voor uw
medewerkers bepalen.
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Beroepsprofielen
Een beroepsprofiel geeft per vakdiscipline en per niveau aan wat de gewenste
competenties zijn voor een beroep. Op de volgende pagina ziet u voorbeelden van
het beroepsprofiel van een Servicemonteur elektrotechniek - mechatronica en dat
van een Servicetechnicus werktuigbouw.
Niveau per vakdiscipline
ROVC kent de volgende niveaus waarop werkzaamheden uitgevoerd
kunnen worden:

PREVENT
De medewerker voert zelfstandig storingsanalyses en onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden uit in uitgebreide tot complexe installaties,
of assembleert deze.

OPLEIDINGSPL AN
De competenties in het beroepsprofiel
sluiten één op één aan op de losse ROVCcursussen. Met het kiezen van een van
onze passende beroepsprofielen, heeft u
direct het opleidingsplan in beeld!

MAINTAIN
De medewerker lost storingen op en voert onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden uit in eenvoudige tot uitgebreide installaties.

CHECK
De medewerker voert onder toezicht eenvoudige technische
werkzaamheden uit (inspectie, eerstelijnsonderhoud en -storingen).
Het benodigde niveau kan per vakdiscipline verschillen.

Wilt u weten welk profiel
en opleidingsplan past bij
uw medewerker?
Bekijk alle ROVCberoepsprofielen op:
www.rovc.nl/advies-voor-hr /
pop-opstellen
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BEROEPSPROFIEL

Bekijk alle ROVC- beroepsprofielen op:
www.rovc.nl/advies-voor-hr/pop-opstellen

Servicemonteur
elektrotechniek - mechatronica
Werktuigbouw

Mechanische
aandrijftechniek

Elektrotechniek
& Elektronica

Industriële
elektrotechniek

Elektronica

Industriële
Automatisering

Besturingstechniek

Veiligheid

Algemeen

Communicatie

Elektrotechniek

Communicatievaardigheden voor
technici

Prevent
Maintain
Check

NIVEAU
28

Communicatie

Onderhoudstechniek

PLC - Industriële
Automatisering

Elektrisch schakelen

Elektronica - Basis

Basis veiligheid VCA

ATEX - Onderhoud
materieel

De monteur als
instructeur

Vakbekwaam
persoon NEN 3140

De servicemonteur als
ambassadeur

EMC

Effectieve
storingsrapportage

ATEX - Basisprincipes
explosieveiligheid
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BEROEPSPROFIEL

Bekijk alle ROVC- beroepsprofielen op:
www.rovc.nl/advies-voor-hr/pop-opstellen

Servicetechnicus
werktuigbouw
Werktuigbouw

Prevent

Mechanische
aandrijftechniek

Hydraulische
systeemtechniek
Mechanische
aandrijftechniek

Elektrotechniek
& Elektronica

Industriële
elektrotechniek

Elektronica

Industriële
Automatisering

Besturingstechniek

Veiligheid

Algemeen

Elektrotechniek

Veiligheid voor
operationeel
leidinggevenden
VCA

Mechanische
aandrijftechniek

Communicatie

Machines

Machineveiligheid
tijdens assemblage

Leiderschap en
management

Praktisch
leidinggeven op de
werkvloer

Continue
verbeteren

Storingsverliezen
analyseren
en reduceren

Maintain

Elektrisch schakelen

Basis PLC-techniek
met CoDeSys
(IEC 61131-3)

Vakbekwaam
persoon NEN 3140

Check

NIVEAU

Projectleider
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Bedankt voor het lezen van de
vierde editie van de TechBarometer.
Heeft u vragen over het rapport
of wilt u met ons in gesprek over
opleidingsvraagstukken binnen
uw organisatie?
Wij horen het graag.

Technisch de beste opleider
ROVC is marktleider op het gebied van trainingen,
opleidingen en advies & implementatie voor
de Nederlandse industrie. ROVC adviseert en
ondersteunt honderden ondernemingen bij het
realisren van effectief organisatie-, HRM- en
opleidingsbeleid.
Jaarlijks volgen meer dan 13.000 mensen een
opleiding bij ROVC met als doel efficiënter,
daadkrachtiger en competenter te functioneren.
rovc.nl

Copernicuslaan 35
6716 BM Ede

info@rovc.nl
rovc.nl

