
EEn uitgavE van dE Stichting arbEidSmarkt En OplEiding in dE mEtalEktrO  |  April 2009



042009 03A+O arbeidsmarktmonitorA+O arbeidsmarktmonitor

Aan het eind deze rapportage vindt u een schets van 
de actuele arbeidsmarktsituatie en de verwachtingen 
die bedrijven hebben over de arbeidsmarktontwik-
kelingen in de eerste helft van 2009.
We beginnen met de actuele arbeidsmarkt situatie in 
de Metalektro. Onder invloed van de financiële crisis 
is de Nederlandse economie in een rap tempo ver-
slechterd. Welke gevolgen heeft dit tot nu toe voor 
de bedrijven in de Metalektro gehad? Eerst gaan we 
in op de actuele situatie: de gevolgen van de eco-
nomische crisis op de bedrijven in de Metalektro. 
Welke consequenties heeft de crisis voor de in- en 
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n deze rapportage gaan we in op de uitkomsten  
van de laatste twee metingen van de Arbeids- 
marktmonitor Metalektro. De nadruk ligt echter 
op de tweede meting gehouden tussen juli en  

december 2008, waaraan in totaal 152 bedrijven 
hebben deelgenomen. 

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• de actuele arbeidsmarktsituatie
• werkgelegenheidsontwikkeling 
• technische- en sociale innovaties
• brede inzetbaarheid

Twee maal per jaar biedt 
A+O Metalektro een rappor-

tage aan met de bevindingen 
van het werkgeverspanel. Het 

gaat hier om zeer actuele gegevens 
over de arbeidsmarktontwikkelingen in 

de branche. Voor u liggen de resultaten van 
de meting gehouden tussen juli en december 
2008. Hoewel nog aan het begin van de eco-
nomische crisis, valt al goed af te lezen dat de 
financiële ontwikkelingen hun sporen nalaten. 
De in- en uitstroom van personeel loopt terug 
en de afname van vacatures blijkt het grootst 
onder uitvoerend technisch personeel. Speci-
fiek opgeleid personeel ontslaan of de crisis 
uitzitten en het huidige personeel behouden 
is een lastige keus. Van diverse kanten wordt 
hulp geboden waaronder werktijdverkorting en 
de additionele regeling van A+O Metalektro.
Ondanks de wereldwijde crisis zullen goed op-
geleide vakmensen nodig blijven. Er is echter 
zorg dat massaontslagen en de manier waarop 
de media momenteel aandacht besteden aan 
de crisis, toekomstige generaties negatief zul-
len beïnvloeden te kiezen voor een carrière in 
de Metalektro.

Tussen de rapportages door houdt A+O Quick-
scans. In deze scans worden de bedrijven die 
deelnemen aan het werkgeverspanel uitge-
nodigd hun mening te geven over een aan-
tal prikkelende stellingen. Het doel van de 
Quickscan is om de ontwikkelingen en trends 
in de Metalektro nog beter in kaart te bren-
gen. De volgende Quickscan vindt plaats in 
april. De volgende reguliere meting van het 
werkgeverspanel Metalektro wordt gehouden 
in juli 2009. 

Deze rapportage is opgesteld in opdracht van 
A+O door het Researchcentrum voor Onder-
wijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universi-
teit Maastricht. 

We hopen dat deze actuele gegevens u helpen 
bij uw personeelsbeleid.

  

Erik Holtslag, directeur

uitstroom van werknemers, de  
werkgelegenheidsontwikkeling  
en het aantal vacatures in de  
Metalektro. Tevens komen verwachtin-
gen aan bod die de bedrijven voor het komende half 
jaar hebben. 

Scholing en gewijzigd takenpakket 
De media staan vol met berichten over de verslech-
terde economische situatie en wat de gevolgen hier-
van zijn voor de werkgelegenheid in de bedrijven. 
Wat doen metalektrobedrijven om zoveel mogelijk 
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bedrijven heeft 
geen werk voor 
uitzendkrachten
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Afscheid nemen van uitzendkrachten

Tijdelijke contracten worden niet verlengd

Personeel volgt scholing

Personeel doet andere werkzaamheden

Uitbestede werkzaamheden worden naar het bedrijf teruggehaald

Medewerkers ontslaan

Personeel wordt tijdelijk naar huis gestuurd

Personeel wordt tijdelijk aan andere bedrijven uitgeleend

Gebruik maken van werktijdverkorting (wtv)
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Reeds genomen maatregel Verwacht deze maatregel te gebruiken in 2009 
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werkgelegenheid te behouden in deze economisch 
lastige tijden? Figuur 1 geeft aan dat een deel van 
de bedrijven in de Metalektro in het afgelopen jaar 
afscheid heeft genomen van hun flexibele werkne-
mers: 47% van de bedrijven heeft geen werk 
meer voor de uitzendkrachten en 31% ver-
lengt de tijdelijke contracten niet. Ande-
re maatregelen die worden getroffen 
zijn het scholen van personeel (29%) 
en het personeel andere taken laten 
verrichten (28%). 
Voor het komend jaar verwachten de 
meeste bedrijven de situatie op de-
zelfde manier het hoofd te bieden als 
het afgelopen jaar. De focus verschuift 
echter van het niet langer gebruik ma-
ken van uitzendkrachten, naar het niet ver-
lengen van tijdelijke contracten, het scholen van 
personeel en personeel ander werk laten uitvoeren 
dan ze normaal doen. Deze plannen voor het komend 
jaar sluiten aan bij de verwachtingen die de bedrijven 
hebben over de werkgelegenheidsontwikkeling in hun 
bedrijf. Ongeveer de helft van de bedrijven verwacht 
dat de werkgelegenheid gelijk blijft en een krappe 
40% verwacht een afname van de werkgelegenheid 
in het eigen bedrijf in de komende zes maanden. 

Uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid blijkt dat medio maart 624 bedrij-
ven in Nederland gebruik maken van de werktijdver-
kortingsregeling. Van deze bedrijven behoren maar 
liefst 102 bedrijven tot de sector metaalproducten en 
53 bedrijven tot de sector machines en apparaten. 
Deze cijfers laten zien dat metalektrobedrijven, ten 
opzichte van andere sectoren, bovengemiddeld veel 
gebruik maken van de wtv-regeling. Uit de tweede 

meting van de Arbeidsmarktmonitor blijkt dat 4% 
van de metalektrobedrijven al gebruik gemaakt van 
de wtv-regeling en 8% aangeeft dit in 2009 te gaan 
doen. Signalen vanuit werkgeverskant lijken er op te 

wijzen dat deze relatief lage percentages moge-
lijk te wijten zijn aan sterke orderuitval die 

pas in een veel later stadium tot omzet-
verlies zal leiden. Ook is het mogelijk 
dat bepaalde onderdelen van een be-
drijf met veel omzetverlies te kampen 
hebben, maar het bedrijf als geheel 
onvoldoende omzetverlies1 heeft om 
voor de wtv-regeling in aanmerking 

te komen. 

Uitstroom stijgt nauwelijks
De totale personeelsuitstroom van het vaste 

personeel bedroeg in de tweede helft van 2008 
bijna 4.800 werknemers. Dit is een zeer lichte toena-
me ten opzichte van de eerste zes maanden van 2008, 
waarin bijna 4.700 werknemers uitstroomden bij be-
drijven in de Metalektro. De verslechterde economi-
sche situatie lijkt dus nog niet echt te leiden tot een 
forse toename in de uitstroom. Wel is de personeels-
uitstroom in vergelijking met eind 2007 fors gestegen. 
Toen stroomden er in totaal ruim 2.600 werknemers 
uit. Zoals gebruikelijk is het grootste deel van de uit-
gestroomde werknemers uitvoerend technisch per-
soneel; zo’n 2.450 uitvoerende technici vertrokken in 
de tweede helft van 2008 en dat is ruim de helft van 
al het vertrokken personeel bij metalektrobedrijven. 
Het lijkt er dus op dat bedrijven afscheid hebben ge-
nomen van hun flexibele schil. Mogelijk probeert men 
op deze manier de vaste kern in dienst te houden. 
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Instroom daalt aanzienlijk
In de tweede helft van het jaar is de 

personeelsinstroom binnen alle func-
tiecategorieën in de Metalektro gedaald. 

In totaal stroomden er tussen juli en de-
cember 2008 circa 4.500 nieuwe werknemers 

in, tegenover 6.900 in de eerste helft van het jaar. 
Het lijkt erop dat bedrijven dan al inspelen op de eco-
nomische recessie. Ze namen, mogelijk met het oog 
hierop, aanzienlijk minder nieuwe mensen in dienst. 
De instroom van nieuwe uitvoerende technici daalde 
met ruim duizend van 3.600 tot 2.500. Nog sterker 
afgenomen was de instroom bij ondersteunende 
technische functies en technisch opgeleide verko-
pers; deze halveerde ten opzichte van de eerste helft 
van 2008. Niet geheel onverwacht was er het afge-
lopen jaar de meeste dynamiek in de instroom en 
uitstroom van technische medewerkers. 

Arbeidsmarktkrapte 
Figuur 3 laat duidelijk zien dat de arbeidsmarktkrapte 
enorm is gedaald onder invloed van de verslechterde 
economische situatie. Eind 2007 waren er nog 4.620 
vacatures, medio 2008 waren dat er zelfs 6.300. Eind 
2008 is van dit laatste aantal slechts iets meer dan 
een derde over, namelijk 2.440 vacatures. De vacatu-
res die eind 2008 nog open staan, blijken moeilijker in 
te vullen dan een half jaar daarvoor: driekwart van de 
vacatures staat drie maanden of langer open, terwijl 
eind juli 2008 nog iets meer dan de helft van de vaca-
tures zo lang open stond.

77%
van de bedrijven 

heeft een 
vacaturestop

Figuur 1 Maatregelen behoud personeel in verslechterde eco nomische situatie (% van de bedrijven) 
Bron ROA/Werkgevers panel Metalektro meting 2, 2008
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Figuur 2 Uitstroom en instroom personeel naar functie-
categorie in aantallen 
Bron ROA/Werkgeverspanel Metalektro meting 1 en 2, 2008
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Figuur 3 Aantal openstaande vacatures naar functiecategorie 
Bron ROA/Werkgeverspanel Metalektro meting 1 en 2, 2007 en 
meting 1 en 2, 2008

71%
van de bedrijven 
verlengt tijdelijke 
contracten niet

1  Een wtv-aanvraag wordt beoordeeld o.a. op het omzetverlies, 
niet op het orderverlies
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worden niet verlengd.
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n alle functiecategorieën, zowel technisch als niet-
technisch, is een daling van het aantal vacatures 
te zien in het afgelopen half jaar. De daling voor 
de uitvoerende technische functies is absoluut 

gezien het grootst: 1.300 vacatures eind december 
2008 tegenover 3.600 vacatures halverwege 2008. 

Krimpende werkgelegenheid
We zagen al eerder dat de instroom van nieuw per-
soneel afneemt. Ten opzichte van de eerste helft 
van 2008 is het aantal bedrijven dat met krimpende 
werkgelegenheid te kampen heeft in alle functiecate-
gorieën minimaal verdubbeld. 

Bijna een derde van de bedrijven in de Metalektro 
heeft nu last van krimpende werkgelegenheid voor 
uitvoerende technici. Met respectievelijk 25% en 
22% van de bedrijven zijn er ook relatief veel 
bedrijven met krimpende werkgelegenheid 
voor de ondersteunende niet-technische 
en technische functies.

De belangrijkste gevolgen van krim-
pende werkgelegenheid bij bedrijven 
zijn dat deze bedrijven in 77% van 
de gevallen een vacaturestop hebben 
ingesteld en dat bij 71% van de be-
drijven tijdelijke contracten niet wor-
den verlengd. 

Einde vacaturegroei
Op dit moment denkt 28% van de bedrijven dat de 
uitstroom zal toenemen, terwijl nog eens 60% denkt 
dat de uitstroom van personeel gelijk zal blijven in 
de komende zes maanden. Ten aanzien van de in-
stroom van nieuwe medewerkers verwacht nog maar 
22% van de bedrijven een toename, tegenover bijna 
de helft van alle bedrijven tijdens de vorige meting. 
45% van de bedrijven verwacht dat de nieuwe in-
stroom gelijk zal blijven en een derde van de bedrij-
ven verwacht een afname in het komend half jaar. 
Zes maanden eerder dacht slechts 12% van de be-
drijven te maken te krijgen met een afname in het 
aantal werknemers. 
Ook aan de groei in het aantal vacatures is een eind 
gekomen. Nog maar één op de 20 bedrijven verwacht 
in het komende half jaar meer vacatures te hebben. 

Bij ruim de helft van de bedrijven verwacht men 
dat het aantal vacatures stabiel zal blijven 

en 44% ziet het aantal vacatures in het 
komende half jaar dalen. 
De toekomstverwachtingen hierboven 
laten duidelijk zien dat metalektrobe-
drijven inmiddels ook de nadelige ge-
volgen van de financiële crisis onder-
vinden. Het gevolg lijkt een stijgende 

personeelsuitstroom en dalende per-
soneelsinstroom te zijn. Bovendien zal 

de werkgelegenheid voor veel bedrijven 
krimpen, waardoor er logischerwijs ook 

minder vacatures zullen zijn. 
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Figuur 4 Verwachtingen komende zes maanden ten aanzien 
van de arbeidsmarkt 
Bron ROA/Werkgeverspanel Metalektro meting 2, 2008
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nnovatie blijft een belangrijke pij-
ler voor de bedrijven in de Meta-
lektro. Dit blijkt uit het feit dat de 
verslechterde economische situatie nau-

welijks invloed heeft op de innovatieplannen van 
de metalektrobedrijven. 61% verwacht komend jaar 
één of meerdere technologische innovaties (product- 
of procesinnovaties) door te voeren. Dit betekent dat 
bijna vier op de tien bedrijven in 2009 geen enkele 
technologische innovatie verwacht door te voeren. In 
de komende vijf jaar verwacht 85% aan technologi-
sche innovaties te doen. Beide percentages zijn vrij-
wel gelijk aan die van eind 2007. Toen gaf 65% van 
de bedrijven aan in het aankomende jaar te zullen 
innoveren en 87% in de aankomende vijf jaar.

Technologische innovaties 
Bij technologische innovaties wordt een onderscheid 
gemaakt tussen innovaties van het product of de ge-
leverde dienst en procesinnovaties. Figuur 5 laat zien 

dat metalektrobedrijven vooral op de 
korte termijn meer gericht zijn op in-

novaties van hun producten dan van hun 
diensten. Bij productinnovaties gaat het, ze-

ker op de langere termijn, vaker om veranderingen 
die nieuw zijn voor de markt. Minder vaak gaat het om 
veranderingen die alleen nieuw zijn voor het bedrijf. 

Voor de komende vijf jaar verwachten bedrijven zich 
meer op procesinnovaties te zullen concentreren. 
Het gaat dan vooral om het ontwikkelen van nieuwe 
productiemethoden (47%) en methoden voor onder-
steunende activiteiten (40%). 

Sociale innovatie 
Naast technologische innovaties richten metalektrobe-
drijven zich ook meer en meer op sociale innovatie. De 
verslechterde economische situatie lijkt weinig invloed 
te hebben op de sociale innovatie binnen de Metalek-
tro: 83% van de bedrijven heeft in 2008 één of meer-

08 042009

technische- en
sociale innovaties

i

61%
verwacht 

technologische 
innovaties door  

te voeren
Productinnovatie: ontwikkeling van producten

die nieuw zijn voor de markt

Productinnovatie: ontwikkeling van producten die al op
de markt zijn, maar nieuw zijn voor het bedrijf

Productinnovatie: ontwikkeling van diensten die
nieuw zijn voor de markt

Productinnovatie: ontwikkeling van diensten die al
op de markt zijn, maar nieuw zijn voor het bedrijf

Procesinnovatie: ontwikkeling nieuwe methoden voor
de productie van goederen en diensten

Procesinnovatie: ontwikkeling nieuwe logistieke processen
(levering inputs, distributie producten of diensten)

Procesinnovatie: ontwikkeling nieuwe methoden voor
ondersteunende activiteiten voor processen

0

In 2009 In de komende vijf jaar
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Figuur 5 Technologische innovaties (% van de bedrijven) Bron ROA/Werkgeverspanel Metalektro meting 2, 2008
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tEchnOlOgiSchE innOvatiE blijft 
belangrijke pijler voor de metalektro.
 
de bereidheid om op korte termijn aan sociale  
innovatie te doen vrijwEl OnvErandErd, op de langere termijn 
een lichte daling. 

SOcialE innOvatiE richt zich vooral op werken in diverse soorten 
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dere innovaties doorgevoerd die onder 
de noemer sociale innovatie vallen of 
staat op het punt om dit te doen. Dit is 
slechts één procentpunt lager dan een jaar 
geleden. Nog eens 74% van de bedrijven wil één 
of meer van dergelijke innovaties in de komende vijf 
jaar realiseren. Eind 2007 had 81% deze plannen. 

De helft van de bedrijven zet het personeel al flexibel 
in of gaat dat doen in 2009 (zie figuur 6). Daarnaast 
richt men zich op projectmatig werken, teamgericht 

werken (al dan niet in multifunctionele 
teams) en willen bedrijven dat hun af-

delingen meer gaan samenwerken door 
middel van taakintegratie. De focus voor de 

komende vijf jaar is voor 40% van de metalek-
trobedrijven gericht op het ontwikkelen van een in-
novatiegerichte strategie om de arbeidsproductiviteit 
van werknemers en de productkwaliteit te verbete-
ren. Daarnaast wil een derde van de bedrijven de 
komende vijf jaar gebruik maken van teams en het 
meer variabel inzetten van personeel. 

010 042009

Outsourcing 
De stevige groei in het uitbesteden van productie- 
en onderzoeksactiviteiten zoals die vorig jaar werd 
waargenomen, zet in de komende vijf jaar niet door. 
In 2007 antwoordde namelijk één op de drie be-
drijven “ja” op de vraag “Zullen in de komende vijf 
jaren meer productieactiviteiten uitbesteed worden 
dan in het afgelopen jaar?”. In 2008 beantwoordt 
nog slechts één van de vijf bedrijven deze vraag 
positief. 

Figuur 6 Sociale innovatie (% van de bedrijven) Bron ROA/Werkgeverspanel Metalektro meting 2, 2008
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Figuur 7 Uitbesteding activiteiten, 2009-2013 (% van de bedrijven) Bron ROA/Werkgeverspanel Metalektro meting 2, 2008
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Projectmatig werken

Variabele inzet personeel (flexibele werktijden, deeltijdwerk, etc.)

Multifunctionele teams

Taakintegratie over afdelingen

Andere manier van inzet van personeel door teamgericht werken

Verminderen van managementlagen

Zelfsturende teams

Innovatiegerichte strategie

Decentraliseren

Centraliseren

0

Binnen Nederland Buitenland
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Productieactiviteiten

Onderzoeksactiviteiten

Ondersteunende activiteiten

Administratieve activiteiten

Overige activiteiten

74%
bedrijven wil 
komende vijf 

jaar innovaties 
realiseren

Bij de geplande verplaatsing van onderzoeksactivitei-
ten naar het buitenland is de daling nog drastischer: 
van 20% vorig jaar naar 5% nu. Verder heeft 18% 
van de bedrijven plannen om meer ondersteunende 
activiteiten uit te besteden aan een in Nederland ge-
vestigd bedrijf dan vorig jaar. Slechts één van de tien 
bedrijven denkt meer administratieve activiteiten uit 
te gaan besteden dan vorig jaar en dan alleen binnen 
Nederland. 

40%
meer belang 

gedragsmatige 
competenties en 

klantgericht- 
heid
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olgens figuur 8 verwacht ruim 
40% van de bedrijven dat ge-
dragsmatige competenties en klant - 
gerichtheid voor hun tech nische perso  - 

neel dit jaar al belangrijker zullen worden. 
De gedragsmatige competenties zullen ook op de 
langere termijn een belangrijke functieverandering 
vormen. 
Daarnaast verwacht 46% van de bedrijven dat tech-
nici meer verantwoordelijkheden zullen krijgen en 
45% dat technische functies meer allround zullen 
worden in de komende vijf jaar. 

Vermoedelijk zijn deze verwachte veranderingen het 
gevolg van op de stapel staande sociale innovatie zo-
als het werken in teams en projectmatig werken (zie 
figuur 6). Goed ontwikkelde gedragsmatige compe-
tenties zijn immers noodzakelijk voor een succesvolle 
samenwerking binnen en tussen (project)teams.

Breed inzetbaar 
De behoefte aan breed inzetbare medewerkers blijft 
net als vorig jaar groot (zie figuur 10). Dit geldt 

v
zeker voor personeel met een uitvoe-

rende technische functie: 54% van de 
bedrijven heeft voor die functies vaak 

behoefte aan breed inzetbare mensen en 
nog eens 40% af en toe. Brede inzetbaarheid 

is vooral ook wenselijk in leidinggevende en onder-
steunende technische functies. De behoefte aan een 
brede inzetbaarheid van het personeel in de niet-
technische functies is beduidend minder aanwezig 
dan bij de technische functies. 

Maar liefst 79% van de bedrijven zegt dat de be-
hoefte aan breed inzetbaar uitvoerend technisch per-
soneel vooral te maken heeft met de wens om wisse-
lingen in de bedrijvigheid op te kunnen vangen. Ruim 
de helft van de bedrijven ziet brede inzetbaarheid 
als een manier om functies aantrekkelijker te maken 
en een iets kleiner percentage vindt het eenvoudiger 
om ziekteverzuim op te vangen als medewerkers van 
meerdere markten thuis zijn. 

Figuur 11 laat zien dat het huidige personeel breder in te 
zetten is, maar dat de mate waarin sterk verschilt. Het 

brede inzetbaarheid

Naast technische vakkennis zullen vooral gedragsmatige
competenties belangrijker worden

Meer verantwoordelijk heden in de technische functies op 
een lager niveau in de organisatie

Technische functies zullen meer allround worden

Klantgerichtheid zal belangrijker worden

Technische functies zullen specialistischer worden

Minder verantwoordelijkheden in de technische functies
op een lager niveau in de organisatie

Er zullen zich geen veranderingen voordoen in de functies
van het technisch personeel
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Figuur 8 Verwachte veranderingen functies technisch personeel (% van de bedrijven) 
Bron ROA/Werkgeverspanel Metalektro meting 2, 2008
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personeel in de leidinggevende  
technische functies is volgens 
69% van de bedrijven vol- 

ledig tot in grote mate breed in-
zetbaar. Bij de uitvoerende en de  

ondersteunende technische func- 
ties denkt meer dan de helft van de 

bedrijven er zo over. Een vergelijking tussen 
figuur 10 en figuur 11 lijkt er op te wijzen dat bedrij-
ven meer behoefte hebben aan brede inzetbaarheid 
dan aanwezig is in de bedrijven. Technisch opgeleide 
verkopers zijn relatief het minst breed inzetbaar. 

Dit hoeft echter niet tot problemen te leiden aange-
zien de behoefte aan een breed inzetbare technisch 
opgeleide verkoper relatief laag is (zie figuur 10). 

Afstemming werk/privé 
Om de aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten, 
is het onder andere van belang werknemers moge-
lijkheden te bieden om hun werk- en privésituatie op 
elkaar af te stemmen. 87% van de metalektrobe-
drijven vindt zichzelf flexibel in de afstemming van 
werk en privé van haar medewerkers. Echter, 59% 
van de bedrijven maakt hierbij wel het voorbehoud 
dat de functie deze flexibiliteit wel moet toelaten. De 
aangeboden mogelijkheden bestaan voornamelijk 
uit traditionele vormen als parttime werken, tijdelijk 
minder werken en werken op flexibele tijden. In fi-
guur 12 is te zien dat bedrijven deze mogelijkheden 
vaker aanbieden aan hun niet-technisch dan aan hun 
technisch personeel. Ongeveer 60% van de bedrij-
ven biedt bijvoorbeeld parttime werken aan het uit-

014 042009 Brede inzetbaarheid

Figuur 11 Inzetbaarheid personeel per functiecategorie  
(% van de bedrijven) 
Bron ROA/Werkgeverspanel Metalektro meting 2, 2008
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Figuur 9 Redenen brede inzet uitvoerende technische functies (% van de bedrijven) 
Bron ROA/Werkgeverspanel Metalektro meting 2, 2008
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Figuur 12 Aanbod mogelijkheden afstemming werk/privé 
(% van de bedrijven) 
Bron ROA/Werkgeverspanel Metalektro meting 2, 2008
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Figuur 10 Behoefte brede inzetbaarheid personeel per functie-
categorie (% van de bedrijven)  
Bron ROA/Werk geverspanel Metalektro meting 2, 2008

voerend en ondersteunend technisch personeel aan, 
terwijl maar liefst 85% van de bedrijven dit aanbiedt 
aan niet-technisch personeel. Ook thuiswerken wordt 
door bijna de helft van de bedrijven aan niet-tech-
nisch personeel aangeboden, terwijl maar 16% van 
de bedrijven deze mogelijkheid aan het overig tech-
nisch personeel aanbiedt en slechts 3% aan tech-
nisch personeel. Dat technisch personeel minder mo-
gelijkheden krijgt aangeboden om de werksituatie af 
te stemmen op de privésituatie dan niet-technisch 

personeel, kan wellicht worden verklaard door 
praktische bezwaren: thuiswerken is vrijwel 

onmogelijk als de benodigde apparatuur 
voor het werk niet mee naar huis geno-
men kan worden. 70%

leidinggevende 
technici breed 

inzetbaar



opzichte van 2007 iets vaker het initiatief om aan 
opleidingsactiviteiten deel te nemen: 22% tegenover 
18% in 2007. Bij 16% van de bedrijven neemt het 
moederbedrijf of de bedrijfsvestiging het initiatief bij 
het opleiden van hun technisch personeel.
Van het technisch personeel bij de bedrijven in 
de Metalektro deed zo’n 23% een interne 
cursus in 2008. Bijna 20% volgde een 
externe cursus. Overigens is hierin 
een overlap; er zijn werknemers die 
in 2008 zowel een interne als een 
externe cursus volgden. Ruim drie-
kwart van de cursussen die door het 
technisch personeel werden gevolgd, 
waren gericht op de huidige functie in 
2008. 27% van de gevolgde cursussen 
waren (ook) gericht op de verdere loop-
baan van de werknemer. 

Vaktechnische opleidingen populairst
Als het gaat om de inhoud van de cursussen of oplei-
dingen dan blijken vaktechnische vaardigheden het 
meest gevolgd te worden. Het verbeteren of vernieu-
wen van vaktechnische vaardigheden was voor 94% 
van de bedrijven in de Metalektro een belangrijke re-
den om hun technisch personeel bij te scholen. 
Daarnaast geeft ook 89% van de bedrijven aan dat 
hun technisch personeel een BHV/EHBO cursus ge-
volgd heeft. Deze cursus is noodzakelijk om in een 
bedrijf het wettelijk verplichte aantal BHV’ers of EH-
BO’ers te hebben. Op geruime afstand volgt een op-
leiding in leidinggeven. 45% van de bedrijven geeft 
aan technisch personeel deze opleiding te hebben 
laten volgen in 2008. Andere opleidingen die relatief 
vaak werden gevolgd in 2008 zijn: communicatieve 
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Figuur 13 Welke opleidingen worden er gevolgd door technisch personeel (% bedrijven) 
Bron ROA/Werkgeverspanel Metalektro meting 2, 2008
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Opleidingsinspanningen

n 2008 gaven bedrijven in de Metalektro gemid-
deld € 50.500 uit aan cursussen voor technisch 
personeel. Dit zijn alleen ‘out-of-pocket’ kosten, 
waarbij er geen rekening gehouden is met de 

werktijd waarin trainingen of cursussen werden ge-
volgd. De gemiddelde totale kosten per bedrijf zijn 
iets afgenomen ten opzichte van vorig jaar, toen be-
drijven gemiddeld € 51.800 uitgaven aan scholing 
van hun technisch personeel. De gemiddelde oplei-
dingskosten per werknemer zijn sterker gedaald. De 
bedrijven in de Metalektro zijn minder gaan uitgeven 
per getrainde werknemer. Deze daling in trainings-

kosten is in overeenstemming met het aantal aan op-
leidingen of trainingen bestede werkdagen per jaar, 
dat eveneens terugliep. 

Initiatief opleiding bij leidinggevenden
In de meeste gevallen neemt de leidinggevende van 
technisch personeel nog steeds het initiatief bij de 
deelname aan opleidingsactiviteiten. Met 62% van 
de bedrijven is dit wel een lichte afname ten opzichte 
van 2007. Toen was bij 67% van de bedrijven de 
direct leidinggevende de initiatiefnemer van de op-
leidingsactiviteiten. De werknemer zelf neemt ten 

i

kort en krachtig 

tOtalE kOStEn aan opleidingsactiviteiten per 
bedrijf zijn in 2008 gemiddeld iets afgenomen ten 

opzichte van vorig jaar.
 
in 2008 zijn mindEr wErkdagEn besteed aan cursussen en 
trainingen dan in 2007.
 
initiatief volgen opleidingen in mEEStE gEvallEn bij de 
direct leidinggevenden.

 ruim driEkwart van alle gevolgde opleidingen is gericht 
op de huidige functie; ruim een kwart op de toekomstige 
loopbaan.

 bijna allE bedrijven in de metalektro investeren in vak-
technische opleidingen. 

 andErE OplEidingEn zijn gericht op leidinggeven, com-
municatieve vaardigheden, taalvaardigheden en werken met 
computer/it.

vaardigheden (33%), taalvaardigheden (31%), wer-
ken met computer/IT (29%) en veilig gedrag (24%).  
Vaktechnische vaardigheden wordt het meest ge-
noemd als opleiding die in de toekomst belangrijk 
zal worden; door 66% van de metalektrobedrijven. 

Opleidingen in communicatieve vaardigheden 
(43%) en probleemoplossend vermogen 

(39%) zijn andere opleidingen die door 
relatief veel bedrijven in de toekomst 
van belang worden geacht. 75%

cursussen 
technisch personeel 
gericht op huidige 

functie
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erwijl het in de laatste rapportage nog ging over 
de tekorten op de arbeidsmarkt voor technici, 
staat de arbeidsmarkt nu in het teken van ‘de 
crisis’. De kranten staan er vol van, het jour-

naal heeft er een eigen logo voor, maar het gaat uit-
eindelijk om de recessie die vooral de bedrijven treft. 
Veel bedrijven in de Metalektro merken de gevolgen 
van de crisis. Het beeld van enorme tekorten op de 
arbeidsmarkt voor vakkrachten is niet langer actueel. 
Er is eerder sprake van een toegenomen uitstroom 
van werknemers bij bedrijven. Maar in tegenstelling 
tot wat de media suggereren, zijn bedrijven terug-
houdend met het ontslaan van hun vakkrachten. 

Hoe lang deze crisis gevolgen zal hebben voor de 
Metalektro is de vraag. Het voorspellen van een 
economische crisis is net zo moeilijk — of moeten 
wij zeggen onmogelijk — als het voorspellen van de 
duur van de crisis. Wellicht helpt het wel om te weten 
dat de meeste mensen opgaan in de crisis: gaat het 
goed, dan denkt men dat het alleen maar beter zal 
gaan. Gaat het slecht, dan is het nog nooit zo erg 
geweest. 

Hoe lang kunnen bedrijven een crisis ‘uitzitten’, zon-
der de goed opgeleide en getrainde vakkrachten te 
verliezen? Een ding is zeker: zodra deze crisis is 
doorstaan, zullen de structurele tekorten aan vak-
krachten en de vergrijzing weer de arbeidsmarkt 
voor technici domineren. Zeker is het dan van be-
lang om nog de eigen vakkrachten in huis te heb-
ben die voor het bedrijf zijn opgeleid. Om daarvoor 
te zorgen moet men nu ook de middelen hebben. 
Dat is echter lang niet altijd het geval. Er zijn tal 
van initiatieven en inspanningen die het voor bedrij-
ven mogelijk maken om personeel tijdelijk te ‘stal-
len’. Werktijdverkorting, scholingsplannen, maar ook 
detacheringovereenkomsten zijn hier voorbeelden 
van. Een aantal bedrijven maakt hier al gebruik van. 
Voor zover dit mogelijk is, zal het een goede ma-
nier zijn om het eigen personeel duidelijk te maken 
dat er na afloop van de crisis weer werk voor ze is. 
De vraag is ook, wat is goedkoper? Nu je mensen 
ontslaan en zodra nieuwe opdrachten binnenkomen 
weer aannemen of liever zoveel mogelijk van de voor 
en door het bedrijf opgeleide vakkrachten behouden 
om meteen klaar te staan als er aan het einde van 
de crisis weer meer werk is? In het eerste geval, het 
ontslaan van werknemers, bespaart men natuurlijk 
loonkosten, maar daar tegenover staat dat nieuwe 
werknemers niet altijd even snel te vinden zijn; ze 
moeten vaak voor het eigen productieproces om- of 
bijgeschoold worden. Wat de betere keuze is, hangt 
af van de duur van de crisis, hoe duur het is om het 

personeel in dienst te houden en hoeveel kosten het 
met zich meebrengt om nieuw personeel te vinden 
en te trainen. 

Er is nog een andere overweging, die zeer belangrijk 
is voor de Metalektro als geheel. Massaontslagen en 
de media-aandacht hiervoor, kunnen de toekomstige 
generatie van technici negatief beïnvloeden. Als men 
alsmaar hoort dat technici op straat komen te staan, 
kunnen leerlingen en schoolverlaters hierdoor niet 
langer voor techniek kiezen, omdat deze opleidingen 
geen veilige banen bieden. Dat zou funest zijn voor 
de Nederlandse economie en voor de Metalektro in 
het bijzonder. Soms zijn er serieuze overwegingen 
om mensen alleen maar voor conjunctuurongevoe-
lige beroepen op te leiden. Dit zou een rampscenario 
zijn, want een economie die volledig ongevoelig is 
voor de conjunctuur bestaat niet.

colofon
de rapportage arbeidsmarktmonitor metalektro 
is een uitgave van de Stichting arbeidsmarkt  
en Opleiding metalektro en is bestemd  
voor bedrijven, ondernemingsraden en 
vakbondskader in de metalektro, relaties en 
deelnemers/leden van a+O metalektro.

uitgave 
april 2009 (2e meting 2008)

redactie en productie
a+O metalektro, researchcentrum voor  
Onderwijs en arbeidsmarkt (rOa) van de 
universiteit maastricht

aan deze uitgave werkten mee
regiecommissie arbeidsmarktmonitor 
metalektro
afdeling communicatie a+O metalektro

fotografie
avi goodall

vormgeving
rooduijn communicatie & design, den haag

druk
drukkerij boeijinga bv, apeldoorn

Het 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 beschikbaar 
gesteld, waarmee u uw bedrijf op een aantal belang-
rijke punten kunt vergelijken met andere bedrijven 
in de sector.

Ook in 2009 wordt aan het werkgeverspanel Meta-
lektro twee keer per jaar een aantal vragen voorge-
legd. Het invullen van de vragen gebeurt via een ge-
bruiksvriendelijke internetsite. Uw anonimiteit wordt 
hierbij gewaarborgd. Door geregeld te luisteren naar 
de wensen van de deelnemende bedrijven probeert 
de monitor informatie te genereren die vooral voor 

Oproep werkgeverspanel metalektrovan de redactie

t
de bedrijven zelf de moeite waard is. Ook proberen 
we de vraagstellingen waar nodig bij te stellen op 
verzoek van de deelnemende bedrijven. We waken 
ervoor dat de veranderingen in het werkgeverspa-
nel Metalektro niet ten koste gaan van de kwaliteit 
en de continuïteit in de monitoring. Nog steeds staat 
het verkrijgen van betrouwbare informatie over on-
der andere de in- en uitstroom van personeel, de 
openstaande vacatures, de employability en scholing 
van werknemers, de benodigde competenties en het 
personeelsbeleid van het bedrijf op de eerste plaats. 
Gegevens over uw bedrijf blijven hierbij onmisbaar. 
Ze zorgen ervoor dat we een juiste situatie op be-
drijfstakniveau kunnen schetsen. Met name het in 
kaart brengen van de regionale arbeidsmarkten ver-
eist dat veel bedrijven uit het hele land meedoen. 
Het werkgeverspanel kan uw medewerking dus goed 
gebruiken!

h

Meld uw bedrijf aan via internet. Onze website www.arbeidsmarktmonitormetalektro.nl.  
Voor vragen kunt u terecht bij de heer Henry de Groot, procesmanager bij A+O Metalektro, 
tel: (070) 317 19 80, e-mail: h.degroot@stao.nl.
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