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Fase van Onderzoek en Analyse

Inhoud

1.

Vraagstelling

2. Analyse
▪ Analyse arbeidsmarkt korte, middellange en lange
termijn
▪ Analyse van onze organisaties en MBO-medewerkers

3.

Vraag en vervolg

Vraagstelling

“Hoe helpen wij onze MBO-geschoolde
medewerkers (extern) mobiel te worden,
gegeven het wegvallen of wijzigen van veel
MBO-functies in de (nabije) toekomst?”

Analyse
Doorlopen onderzoeksproces
▪
▪
▪
▪

Aanscherpen onderzoeksvraag (interne dialoog)
Deskresearch
Brainstormsessies
Interviews binnen de bedrijven:
▪ herkenbaarheid
▪ behoefte

▪ Analyse van personeelsbestand op basis van:
▪ PI-systemen
▪ medewerkertevredenheidsonderzoek
▪ strategische personeelsplanning

Analyse
Arbeidsmarkt MBO korte termijn
Ontwikkelingen
▪ Lichte economische groei
▪ Verdergaande automatisering
▪ Data analytics
▪ Migratie
▪ Verhoging pensioenleeftijd
2016/2017
▪ Toename werkgelegenheid in sectoren bouw, logistiek, zorg en
horeca neemt toe (LBO, MBO) en IT (HBO)
▪ Afname werkgelegenheid in sector financiën (HBO, MBO)

Analyse
Arbeidsmarkt MBO middellange termijn (2018-2021)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Invloed wereldleiders
Handelsverdragen, Brexit, Europa
Verdergaande vergrijzing en pensionering
Software oplossingen / big data
Burgerparticipatie en –initiatieven
Focus op klimaatveranderingen / ontwikkeling circulaire economie

Analyse
Arbeidsmarkt MBO
middellange termijn
(2018-2021)
▪ Digitalisering van functies
▪ Lichte groei aantal banen in met
name detailhandel en zorg
▪ Toename van vervangingsvraag
▪ Toename toepasbaarheid
technologie in arbeidsmarkt
(drones, oculus rift, wearables,
3D-printing)
▪ Toetreding millenials tot de
arbeidsmarkt

Analyse
Arbeidsmarkt MBO lange termijn
(2021 en verder)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Singularity van technologie
Verdere digitalisering
Doe-het-zelf-maatschappij
Toegankelijkheid van kennis
Democratisering onderwijs
Aandacht voor verdere sociale ongelijkheid
‘Systemen’, instituten en instellingen vallen om

Analyse
Belangrijkste eﬀecten ontwikkelingen
Arbeidsmarkt MBO
▪ Organisaties moeten weerbaar en wendbaar
zijn (agility)
▪ Meer werk met minder mensen
▪ MBO banen verdwijnen, meer behoefte aan
hoogopgeleide banen
▪ Informatieasymmetrie verdwijnt (bullshitjobs)
▪ Vraag naar andere competenties o.a. social
skills, tacit knowledge, horizontale
specialisatie, werken = leren
▪ Ander ‘verdienmodel’ o.a. deeltijdbanen/
meerdere banen en basisinkomen

Analyse
Kenmerken van onze organisaties & MBO-functies

48
gemiddelde leeftijd
MBO-medewerkers
PWN

25 jaar

Lengte gemiddeld
dienstverband WBG

48,6%

Enexis-medewerkers met
MBO-niveau

4,8%

Enexis-medewerkers die
overwegen extern mobiel
te worden.

Analyse
Kenmerken van onze organisaties & MBO-functies
▪
▪
▪
▪

Royale Cao's / vastzitten aan Cao’s
Lage mobiliteit, vooral op MBO-niveau
Lange dienstverbanden
Relatief oude populatie

Figuur: voorlopige resultaten uit interviews en data-uitvraag
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Analyse
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Opmerkingen

Landstede (opleiding MBO) ziet nivo 3 op termijn verdwijnen
door digitalisering en automatisering. Ziggo: kennis, kunde en
competenties worden qua minimum eis steeds groter.
PWN, inschatting n.a.v. loopbaangesprekken “ik wil wat ander
als het maar bij PWN is’

PWN: gemiddeld 20 jaar, tussen 48 en 1 jaar. Meerlanden:
gemiddeld 15 jaar. WBGr: gemiddeld 25 jaar. Ziggo: Call-cente
en nieuwe Business zorgen voor een gemiddeld dienstverband.

WBG ziet door E&W nieuwe instroom toenemen. Ziggo:
ontwikkelingen in het netwerk vraagt om veel nieuwe kennis e
kunde (Netwerk-Techniek en ICT)

Ziggo: budget richt zich met name op nieuwe ontwikkelingen in
de techniek en ICT.

Analyse
Behoeften van onze organisaties en onze (MBO)
medewerkers verschillen
Behoefte organisaties
▪

▪
▪
▪

Ontwikkelen
medewerkers naar
gewenste profiel en
niveau
Uitstroom
Nieuwe profielen/
competenties
aantrekken
Flexibele CAO

Behoefte medewerkers
▪
▪
▪

Zekerheid
Persoonlijke
ontwikkeling
Verschil tussen jonge en
oudere medewerkers
o.a. kortere werkweek
en minder
gebondenheid aan
werkgever

Analyse
Ontwikkelingen in onze organisaties
▪
▪
▪
▪

Belang van data neemt toe
Verschuiving van functies van MBO naar HBO niveau
Digitalisering raakt vooral de middenlaag (MBO)
Behoefte aan andere competenties
▪
▪

van administratief naar analytisch
klantwens: snelheid, proactief, klantgerichtheid en communicatievaardigheden

▪ Kanttekening: ontwikkelingen niet overal even sterk en snel
▪ Kans: binnenhalen innovatieve en nieuwe business
Mobiliteit is in onze organisaties lastiger maar
ontwikkelingen dwingen (op termijn) wel tot meer in-, dooren uitstroom.

Vraag

"Hoe helpen wij onze MBO-geschoolde
medewerkers (extern) mobiel te worden,
gegeven het wegvallen of wijzigen van veel
MBO-functies in de (nabije) toekomst?"
Wij zijn benieuwd of u onze analyse herkend.
Bovenal willen wij met u brainstormen over de vraag!

Analyse
Kennis van de
arbeidsmarkt

Zelfvertrouwen

Eigen netwerk
Competenties en
kwalificaties

Mobiliteitsvermogen
en -bereidheid van
MBO-medewerkers

Financieel

Zekerheden

Arbeidsvoorwaarden
Opleiding en
coaching
Organisatie
cultuur

Vervolg
Van analyses naar oplossingen…
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Verwerken input experts (na expertbijeenkomst)
Kiezen van 1 oplossing (deadline: december 2016)
Eventueel bijstellen plan van aanpak
Testen oplossing (implementatie op beperkte schaal)
Presenteren/opleveren oplossing (deadline: 7 maart 2017)
Verdere implementatie

Expertbijeenkomst

Input expertbijeenkomst (1)
MBO-ers:
• Door secundaire arbeidsvoorwaarden “vast” aan bedrijf:
– Garantiesalaris werkt ook niet mee;

• Status en cultuur werken niet mee;
• Vanuit het verleden gebouwd op zekerheden:
– Baan voor het leven;
– Zekerheden (hypotheek e.d.);
– Hoge organisatiegraad onder de doelgroep.

Input expertbijeenkomst (2)
Werkgevers:
• Betrouwbaarheid in deze branche is een kernwaarde à
hier worden medewerkers op geselecteerd;
• Vanuit het verleden: bescherming medewerkers van de
wieg tot het graf;
• Familiecultuur binnen organisaties (loyaliteit en trouw);
• Uitdaging werkgevers:
– Leiderschap om cultuur te veranderen;
– Investeren in MBO’ers.

Oplossingsrichtingen experts
Werkgevers
§ Mobiliteitsverbanden meer met
elkaar delen (banenmarkt,
vacatures uitwisselen)
§ 55+ Taskforce
§ Samenwerking met ROC’s
§ Ondersteunen van nieuwe
cohorten jonge generaties
§ Risico’s in kaart brengen (per
functie plus perspectief)

Individueel
§ ‘APK’ keuring op levensfase
§ Verschillende instrumenten
§ Financiële scan
Brancheniveau
§ cao: roulatie mogelijk maken en
demotie
§ Scholing:
competentieontwikkeling social
skills en IT-skills voor
administratief MBO
§ Crossover thema’s specifiek
voor MBO administratief en
technisch

Fase van uitwerking

Uitwerking
Behoefteonderzoek WenB/WWB drie routes:
• Dialoog en roadshow t.b.v urgentiebesef;
• Bewustwording en inzicht in persoonlijke financiële
situatie;
• Aanpassing cao.
Acties team voor op te leveren producten op
afsluitende bijeenkomst:
• Quiz voor aanwezigen in de zaal;
• Presenteren van een film;
• Achtergrondinformatie en naslagwerk ter overhandiging.

Inhoud uitwerking
Interview Ronald Wielinga, makelaar Platform ‘Water ontmoet
Water’ en ‘Wegen ontmoet Wegen’
Interview Diederik, leidinggevende Meerlanden
Interview Bart van Eggelen, O&O Fonds WWB-WENB
Interview Tom Hoogendoorn, practor Nova College (ROC
Haarlem)
Intern onderzoek naar CAO

Ronald Wielinga
Opzet ‘Water Ontmoet
Water’

Ervaring en eﬀect ‘Water
Ontmoet Water’

Bij elkaar in ‘de keuken kijken’ door
het uitwisselen van medewerkers:
▪ Meeloopdagen, meekijken over
de schouder met een ander 1 tot
meerdere dagen
▪ Langdurige uitwisseling, via een
echt klus bij een andere
organisatie
▪ Functie gewijze carroussel, een
hele groep vergelijkbare functies
draait mee in een andere
organisatie

•

Het krijgen van energie om weer
in eigen organisatie iets nieuws
te starten. ‘Het gras is niet
groener bij de buren’
▪ Ontwikkelen meer
zelfvertrouwen door positieve
ervaring elders.
▪ Leidt niet echt tot een overstap;
de meesten hebben vanuit
passie voor eigen organisatie
gekozen.

Ronald Wielinga
Ronalds bevindingen MBO

Wat kan Ronald betekenen:

Zijn vaak onderbelicht in thematiek
▪ Is belangrijk om aandacht aan te
besteden want meer dan de helft
van ons personeel (nutswereld)
is MBO’er
▪ De ontwikkeling van het
verdwijnen en opschuiven van
MBO-taken onderschrijft hij
▪ Bij aannemers werken nog
MBO’ers.
▪ De MBO en vakman van de
toekomst beschikt over zgn 21centuries skills (social skills)

•
▪
▪
▪
▪

Ronald beschikt over een groot
netwerk van organisaties
Hij kan matchen.
Juridische organisatie (uitleen
etc)
Enthousiasmeren, recruiten,
communicatie
Verslagleggen en rapportage

Wat doen de organisaties:
§ Beschikbaar stellen van mensen
en klussen
§ Capaciteit en ruimte
§ Functieomschrijvingen helder

Diederik Hommes
Diederiks bevindingen MBO
Hebben inderdaad specifieke
ontwikkeling nodig:
▪ Naast vakinhoud en verplichte
trainingen ook social skills;
communicatie
▪ MBO gaan uit zichzelf niet echt
bewegen (noch intern noch
extern). Heeft te maken met de
goede arbeidsvoorwaarden.

Wat kan Meerlanden
betekenen:
•

•

Meerlanden kan als voorbeeld
en ‘best practice’ dienen; tips en
trucs over het opzetten van
leerlijn en samenwerken met
opleider n.a.v. ervaringen.
Vorm hiervoor?

Tips voor advies:
§ Garantieregelingen cao ter
discussie stellen
§ Vind binnen je bedrijf
sleutelpersonen die dit willen en
kunnen dragen. Lange adem en
volharding nodig

Bart van Eggelen
Barts bevindingen MBO
▪ Samen met andere
waterbedrijven onderzoek naar
benodigde opleiding
▪ MBO-3 niveau opleiding
ontwikkelen (Brabant Water?)
▪ Afspraken over
loopbaaninstrumenten:
• Ziggo/vodafone: APQ van Meurs
https://www.oof.nl/nieuws/2016/
medewerkers-maken-werk-vanzichzelf
▪ Talentenplatform Energie:
https://
www.investeerinjouwtalent.nl/
werknemers/home/ontwikkel-je-

Wat kan O&O-fonds
betekenen:
§ MBO-3 niveau opleiding
ontwikkelen (Brabant Water?)
§ Benodigde subsidie aanvragen.
§ Overkoepelend beleid en kaders
opstellen vanuit branche

Tips voor advies:
§ MBO’ers zijn mogelijk van nature
niet gewend om ‘naar zichzelf’ te
kijken. Een online test is niet
voldoende, bij voorkeur
aanvullen met persoonlijke
gesprekken.

Tom Hoogendoorn
Toms bevindingen MBO
Wil VMBO leerlingen op ROC beter
aansluiten bij en inzetten op:
▪ Toepassing nieuwe technologie
▪ 21 st century skills: creativiteit,
communicatie, samenwerken
etc.
▪ Heeft hiertoe een leerlijn
opgesteld, wetenschappelijk
onderbouwd
▪ Is een samenwerkingsverband
aan gegaan met PWN de ‘Smart
Makers Education’

Wat kan het Nova Collge
betekenen:
Nova Collega kan samen met
PWN als voorbeeld en ‘best
practice’ dienen
▪ Nova levert formele innovatieve
leerlijn en leerlingen
▪ Verslagleggen en rapportage
•

Wat kan PWN doen:
§ Organisatiedilemma’s aandragen
§ Capaciteit en ruimte leveren van
PWN’ers
§ Verslaglegging en rapportage

Onderzoek CAO
cao en arbeidsvoorwaarden
Aanwijzing andere functie, tijdelijk 2 jaar
Verlof
Overwerk
Loon volgens loonlijn
Persoonlijke toelagen en garanties

Top 5 Belemmeringen CAO:
•
•

Flexibel arbeidsvoorwaarden budget (WWB)
Inzetbaarheidsbudget (WWB)
Reiskosten

•

Pensioen
Tegemoetkoming ziektekostenverzekering
Collectieve ziektekostenverzekering
Opleidingsmogelijkheden
Employabilitybudget (WWB)
Bovenwettelijk WW
Reisafstand
Totaalpakket avw o.a. winstuitkering
Benefitbudget (Ziggo)
Interne loopbaankansen (ziggo)
Intern netwerk (ziggo)
Anders
Veel mogelijk, veel vrijheid
Leuk werk, leuke sfeer. familiecultuur
Dicht bij huis
Aantrekkelijke werkgever

•
•

Loon volgens loonlijn
Persoonlijke toelagen en
garanties (verleden)
Secundaire arbeidsvoorwaarden
(budgetten, reiskosten, WW,
pensioen, ziektekosten etc.)
Familiecultuur
Dichtbij huis werken

Adviezen

Adviezen
Advies voor individuele medewerkers
§ Biedt een scala aan loopbaanscans- en instrumenten aan
§ Begeleidt dit met een of meerdere gesprekken
§ Biedt financieel inzicht
Advies voor bedrijven
§ Biedt een uitwisselingsplatform om bij elkaar in de keuken te kijken om
mobiliteit te bevorderen
§ Zet een bedrijfsopleiding op met erkende diploma’s én de
vaardigheden communicatie, samenwerken en creativiteit
§ Werk samen aan een innovatieve leerlijn met scholen (ROC’s en
HBO’s)
Advies voor de werkgeversverenigingen
§ Doe onderzoek naar mobiliteit bevorderende maatregelen
§ Bespreek urgentie met de vakorganisaties
§ Pas de cao aan

Bronnen en publicaties

§ The Growing Importance of Social Skills in the Labor Market, Deming, Harvard University,
August 2015
§ ARBOBALANS 2016, Kwaliteit van de arbeid, eﬀecten en maatregelen in Nederland
§ De Geografie van het werken in Nederland verandert, Krabbenborg & Daalhuizen, april 2016
§ Myths, exaggerations and uncomfortable truths, The real story behind Millennials in the
workplace, IBM 2015
§ Digitalisering en robotisering vragen om employagility, De toekomst van de arbeidsmarkt in de
zakelijke dienstverlening, PWC, december 2015
§ The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation, Frey and Osborn,
september 2013
§ UWV Arbeidsmarktprognose 2016-2017
§ Veroudering beroepsbevolking, artikel uit HR Kiosk, februari 2016
§ Flash Report 4, The disruptivemindset of millenials around the globe, Glocalities, 2014

