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Lijst van afkortingen 
en acroniemen 
CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek

FME  Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change

MRA    Metropoolregio Amsterdam

PBL  Planbureau voor de Leefomgeving

PBT  Stichting Platform Bèta en Techniek

SBB  Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

TATP  Tekort aan technisch personeel

TEC  Technical Experience Centre

TTS  Technicus van de Toekomst Scan

VTI  Vakschool Technische Installaties

WRR  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
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Management- 
samenvatting
Dit actierapport komt voort uit de gedeelde 
doelen van House of Skills en CrossOver: MBO-
technici in staat stellen om de energietransitie 
te kunnen uitvoeren en hen tegelijkertijd 
goed toe te rusten op de uitdagingen die 
de toekomst met al zijn technologische 
ontwikkelingen brengt. 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat technici 
in de MRA de juiste skills hebben om de 
energietransitie te faciliteren en welke 
oplossingen zijn daarvoor? Dat was de 
kernvraag. Voor de beantwoording hebben 
we gebruikgemaakt van literatuuronderzoek, 
expertinterviews, interviews met technici, een 
co-creatiesessie en feedback vanuit House of 
Skills. 

Naast de uitdagingen voor technici, staan hun 
werkgevers ook voor een uitdaging. Het tekort 
aan technisch personeel in de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA) voor de doelgroep (MBO-
niveau) bedraagt ongeveer 1 procent van het 
totaal aantal banen.

De oplossing kan van twee kanten benaderd 
worden: meer technici aantrekken of de 
bestaande pool aan technici slimmer laten 

werken. Als we technici 1 % slimmer laten 
werken lossen we het tekort aan technisch 
personeel op. Om slimmer te werken is de 
ontwikkeling van vaardigheden essentieel. Uit 
onderzoek blijkt namelijk dat het vooral de 
(soft) skills zijn die mensen slimmer en dus 
productiever laten werken. Bovendien bind 
je door te investeren in skills mensen aan je 
organisatie en sector.

Het doel van dit actie-onderzoek was ook 
het betrekken en activeren van werkgevers, 
zodat er een brede basis is om samen met 
oplossingen aan de slag te gaan. Van de 
zeven oplossingen die we voordragen, hebben 
onderstaande drie de grootste impact en 
haalbaarheid:

1. Technicus van de Toekomst Scan
 Brengt bestaande en verborgen skills van 

technici in kaart
2.  De slimste handen van Nederland
 Verkiezing voor monteurs die het verschil 

maken, met aandacht voor  skills
3.  Energietransitie CrossOver
 Trainingsprogramma gericht op kennisdeling 

en ontwikkeling van vaardigheden op het 
gebied van de energietransitie
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We kunnen er geen doekjes meer om winden. 
De energietransitie vormt voor Nederland een 
immense opgave. Recent publiceerde het 
IPCC een rapport waarin de extreme gevolgen 
beschreven worden als de opwarming van de 
aarde niet binnen de perken van 1.5 graad kan 
blijven.1 Ook won milieuorganisatie Urgenda 
bij het Hof een rechtszaak die de Nederlandse 
overheid dwingt om maatregelen te nemen om 
de uitstoot van broeikasgassen te beperken.2 
Minister Wiebes en zijn klimaattafels zijn nu 
aan zet om deze maatschappelijke opdracht 
om te zetten in concreet beleid.3 

Het IPCC, Urgenda, de Klimaattafels: 
organisaties en samenwerkingsverbanden die 
voornamelijk bedreven zijn in het uitvoeren 
van de noodzakelijke papieren exercitie die 
nodig is om Nederland in stelling te brengen 
om de energietransitie te versnellen. Maar 
nog meer dan slimme juridische acties, 
intelligente wetenschappelijke inzichten en 
(hopelijk effectief) polderoverleg zijn er vele 
installateurs, monteurs en operators nodig 
die miljoenen huishoudens en duizenden 
bedrijven gaan isoleren, van het gas af halen en 
aansluiten op nieuwe duurzame energienetten. 

En daar wringt het. Want er is juist een tekort 
aan technische vakmensen die daadwerkelijk 
de energietransitie kunnen uitvoeren. 

Door ons geïnterviewde experts laten er geen 
twijfel over bestaan. Gevraagd naar de ernst 
van het probleem, antwoordt Joost van Elten 
van Masterplan Techniek Amsterdam (waarin 
bedrijfsleven, voortgezet onderwijs en overheid 
samenwerken om enerzijds de instroom in 
technische opleidingen te verbeteren en 
anderzijds de kwaliteit van de uitstroom te 
verhogen): “Bepaalde opdrachten kunnen niet 
meer worden uitgevoerd omdat bedrijven 

1. IPCC (2018). 
2. Uitspraak Hof inzake Urgenda
3. Klimaatakkoord, FME (2018) <https://www.ftm.nl/artikelen/nieuw-klimaatakkoord?share=1>
4. MRA (2018). <https://www.metropoolregioamsterdam.nl/economische-verkenningen>

geen personeel hebben.” Voor AnneMarie Vos, 
HR-manager bij de HR Factory, is het klip en 
klaar: “Het gaat enorme impact hebben. De 
energietransitie krijgen we niet voor elkaar.”

Er zijn vele oorzaken van dit probleem: 

● Meer vraag naar technici:
o Hoogconjunctuur, zeker in de 

Metropoolregio Amsterdam (MRA).4

o De vraag vanuit de energietransitie
● Minder aanbod:

o onvoldoende aanwas vanuit de 
beroepsopleidingen, doordat te 
weinig adolescenten voor technische 
opleidingen kiezen

o vakmensen die tijdens de crisis 
uitgetreden zijn 

o onvoldoende investeringen in opleiding 
en ontwikkeling bij de huidige technici.

De rapportage van het verrichte actieonderzoek 
poogt een bijdrage te leveren aan de praktische 
kant van de energietransitie. Hoe zorgen we dat 
we de energietransitie praktisch aankunnen? 
Door het veranderende werk hebben technici 
andere skills nodig, daarnaast kun je door skills 
te ontwikkelen zorgen dat de productiviteit van 
technici omhoog gaat, waarmee je een bijdrage 
kunt leveren aan het tekort aan technisch 
personeel. We moeten dus investeren in 
skills, in de vaardigheden van al die mannen 
en vrouwen die Nederland technisch gaan 
voorbereiden op de duurzame toekomst. 

In dit rapport gaan we daarom in op de 
volgende vraag:

Hoe kunnen we zorgen dat technici in de MRA 
de juiste skills hebben om de energietransitie 
te faciliteren en welke oplossingen zijn daar 
voor? 

1 Introductie
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1.1 Onderzoeksmethoden

Het actieonderzoek gebruikt literatuuronderzoek, expertinterviews, interviews met technici, een 
co-creatiesessie en feedback vanuit House of Skills als onderzoeksmethoden. 

5. MRA (2018) <https://www.metropoolregioamsterdam.nl/pagina/20161229-over-mra>

Literatuuronderzoek. We onderzoeken op basis 
van de huidige beschikbare (wetenschappelijke) 
literatuur het tekort aan technici in de 
Metropoolregio Amsterdam in kwantitatieve zin 
en de mogelijkheden om in te zetten op het 
tekort door middel van skills. We gebruiken de 
literatuur voor een secundaire kwantitatieve 
analyse. Ook analyseren we de kansen en 
beperkingen van het ontwikkelen van een 
skillsgerichte leercultuur. Een overzicht van 
de literatuur die is gebruikt in de context 
van dit actieonderzoek is bijgeleverd in de 
literatuurlijst. 

Expertinterviews. We hebben meer dan 50 
experts van zowel overheid, wetenschap en 
bedrijfsleven geïnterviewd over dit onderwerp. 
Experts hebben enerzijds kennis over de 
aankomende tekorten op het gebied van 
technisch personeel, over de behoeften aan 
technisch personeel in hun eigen organisatie 
en/of anderzijds kennis over het inrichten van 
een effectieve leercultuur binnen technische 
organisaties met een focus op skills. De lijst 
met geïnterviewden is weergegeven aan het 
einde van deze rapportage. 

De interviews zijn semi-gestructureerd, in de 
zin dat een aantal vragen de basis vormt voor 
het interview, maar dat ook additionele vragen 
gesteld kunnen worden als de geïnterviewde 
expert specifieke kennis heeft. De volgende 
vragen zijn bijvoorbeeld aan bod gekomen 

bij het interviewen van organisaties met 
technisch personeel: Speelt TATP (het tekort 
aan technisch personeel) bij jouw organisatie? 
Wanneer heeft het impact? Wat zijn jullie 
belangrijkste technische functies? Eén van 
de grote uitdagingen van de Energietransitie 
is het tekort aan goed geschoold technisch 
personeel om deze transitie mogelijk te maken. 
Wat zijn de knelpunten bij jullie? Waar moeten 
je mannen zich in ontwikkelen  (welke skills)? 
Weet je van initiatieven (binnen bedrijf of 
elders, zoals onderwijs en zorg) om technisch 
geschoolden die skills aan te leren? 

De data zijn gebruikt om de analyse kwalitatief 
te verstevigen door ervaringen van de experts, 
bijvoorbeeld op het gebied van het type skills 
dat nodig is voor de technicus van de toekomst 
of het inrichten van een skillsgerichte 
leercultuur binnen organisaties. Sommige 
voorbeelden hiervan zullen door het rapport 
heen als cases worden gebruikt. 

Feedback van House of Skills. We hebben 
tijdens dit onderzoek in nauw contact gestaan 
met House of Skills en gebruikgemaakt van de 
expertise die bij House of Skills aanwezig is. 

Brainstormsessie. Op 14 december 
organiseerden we een brainstormsessie waarin 
we met experts, captains of industrie aan de 
slag zijn gegaan, met name op de paragraaf 
oplossingen en adviezen. 

1.2 Scope

We richten ons voor dit onderzoek op de skills van technici in de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA). De metropoolregio omvat een gevarieerd gebied en strekt zich uit van IJmuiden tot 
Lelystad en van Purmerend tot de Haarlemmermeer zoals Afbeelding 1 laat zien.5
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We richten ons op lager en middelbaar 
opgeleide technici (dus niet de 
wetenschappelijke ingenieurs) van alle 
leeftijden. Verder ligt de focus op technici 
die bijdragen aan het faciliteren van 
de energietransitie. Deze laatste scope 
interpreteren wij vrij breed: vrijwel alle 
technische beroepen hebben in meer of 
mindere mate te maken met de uitdagingen 
die de energietransitie ons biedt. Dit komt 
omdat de energietransitie zo fors ingrijpt 
op ons leven. Ons huis, werk en onze 
mobiliteit zal in 2050 door de energietransitie 

niet meer hetzelfde zijn als in 2018. 
Van dakdekker tot installatiemonteur, 
van drinkwateronderhoudsmonteur tot 
autotechnicus: allen hebben dus een 
belangrijke rol te vervullen. Hierbij willen we 
wel nog opmerken dat er in de toekomst ook 
technici nodig zullen blijven voor technisch 
werk los van de energietransitie.

De resultaten van dit onderzoek zijn ook 
bruikbaar voor de rest van Nederland en 
daarbuiten, ook al richten we ons primair op de 
MRA.

Afbeelding 1 Metropoolregio Amsterdam
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Dit eerste hoofdstuk zal ingaan op het tekort aan technisch personeel in de MRA. We zullen 
eerst ingaan op het aantal technici in de MRA en daarna een schatting maken van het huidige en 
toekomstige tekort aan technici. 

2.1 Aantal technici in de MRA

Hoeveel technici (MBO-niveau) zijn in er in de MRA? Die vragen moeten we eerst beantwoorden 
voordat we een absolute inschatting kunnen maken van het tekort aan technici. Het is ook 
belangrijk om het aantal technici te berekenen omdat dit het potentieel aangeeft dat mogelijk 
bereikt kan worden met vernieuwende acties voor een skillsgerichte aanpak. We bewandelen twee 
wegen om een schatting te maken van het aantal technici. Enerzijds via deductie vanuit landelijke 
cijfers. Anderzijds vanuit cijfers vanuit de techniekraad. 

6. Werk.nl (2018) <https://www.werk.nl/xpsimage/wdo222551>
7. CBS (2018) <http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82808NED&LA=NL>
8. Techniekraad (2018).

Schatting vanuit landelijke cijfers. De eerste 
schatting gaat uit van landelijke cijfers. Volgens 
het CBS heeft ongeveer 15% van alle werkenden 
een technisch beroep. Dit is dus inclusief hoger 
opgeleide technische functies.6 Afgaande op 
het aantal van 1.304.473 werkenden in 2015 
in de MRA kunnen we dan vervolgens stellen 
dat ongeveer 200.000 daarvan een technische 
functie hebben. Natuurlijk zullen de cijfers 
niet exact representatief zijn, de verdeling van 
niet-technische en technische functies is in de 
MRA niet exact hetzelfde als in heel Nederland. 
Deze cijfers geven vooral een ordegrootte 
aan. Als we dezelfde analogie aanhouden dan 
kunnen we stellen dat iets meer dan 50% (8% 
van het totaal aantal functies) van het aantal 
functies een middelbaar opleidingsniveau 
vereist.7 Dit komt neer op ongeveer 110.000 
werkenden die een technische functie op 
MBO-niveau uitvoeren in de MRA.

Schatting vanuit de analyse van de 
techniekraad. De techniekraad komt, op basis 
van naar sector opgesplitste cijfers van het 
CBS en schattingen van SEO, in haar rapport 
uit 2018 uit op het aantal technische banen 
in technische bedrijven in de MRA van 78.100. 
Het geschatte aantal technische banen in niet-
technische sectoren in MRA bedraagt 86.700. 
Het totaal aantal technische banen in de MRA 
bedraagt dus naar schatting 164.900 en wijkt 
niet extreem veel af van de 200.000 via de zo-
even beschreven rekenmethode.8 Het verschil 
kan worden verklaard doordat het onderzoek 
geen zzp’ers meeneemt. We schatten daarom 
in dat het aantal technische banen in de MRA 
in ieder geval tussen de 150.000 en 225.000 
ligt. 

2 Het tekort aan 
technisch personeel 

Het aantal technische functies 

met MBO niveau in de MRA ligt 

naar onze schatting ongeveer 

tussen de 75.000 en 125.000. 
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2.2 Het huidige tekort aan technici

Nu we weten hoeveel technici er zijn in de doelgroep van het rapport kunnen we ook 
inventariseren hoe groot het tekort aan technici is. We gebruiken hier weer twee verschillende 
analysemethoden om naar Rome te geraken. Eerst zullen we het tekort inventariseren aan de hand 
van het aantal openstaande vacatures volgens landelijke cijfers. Vervolgens zullen we een korte 
weergave geven van de analyse van het tekort volgens de Techniekraad. Uiteindelijk is het vooral 
van belang dat we een zekere schatting van het tekort qua ordegrootte kunnen maken.  

9. Techniekpact (2018) <https://www.techniekpact.nl/cdi/files/61c6ff2194b08ac122c97918aeef22feeb5b78d4.pdf > ; Het 
huidige aantal openstaande technische vacatures, op basis van schatting UWV in 2017Q4 bedraagt: 60800 waarvan 28200 
lageropgeleid en 26100 middelbaar opgeleid, totaal dus in de doelgroep van dit onderzoek 54300. 

10. CBS (2018) <https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82647NED/table?dl=49D3>; Aantal werkenden MRA: 
1.304.473 werkenden in 2015 in metropoolregio Amsterdam. Aantal werkenden Nederland: 8.294.000.

11. Techniekraad (2018).
12. De formulering van de doelgroep is iets anders in dit onderzoek. ZZP’ers worden bijvoorbeeld niet meegenomen maar 

HBO’ers wel. (Interview Quirien van Oyen) 

De inventarisatie op basis van cijfers kleuren 
we daarna in met concrete ervaringen 
van bedrijven en organisaties. In de 
vraaggesprekken met experts vroegen we in 
hoeverre het tekort aan technisch personeel 
in hun eigen organisatie een probleem 
vormt, wanneer het impact heeft (nu of 
later) en welke knelpunten dit vormt voor de 
energietransitie. 

Schatting tekort volgens openstaande 
vacatures. We gebruiken hiervoor het 
aantal openstaande vacatures op landelijk 
niveau volgens het UWV. Eind 2017 waren 
dit ongeveer 54300 vacatures op lager en 
middelbaar technisch niveau volgens het UWV 
en het Techniekpact.9 Ongeveer 16% van alle 
werkenden in Nederland werkt in de MRA.10 
We moeten hierbij natuurlijk het voorbehoud 
maken dat de cijfers niet geheel één op één 
te vertalen zijn omdat de verhouding technici 
/ niet technici niet in heel Nederland gelijk is, 
maar dat voor het doel een schatting te maken 
deze vertaling op dit moment voldoende is. 
Dit betekent dat er ongeveer 8700 (16% van 
54300) openstaande technische vacatures zijn 
voor de doelgroep in de MRA. Openstaande 
vacatures betekenen natuurlijk nog niet een 
tekort, want gelukkig worden veel vacatures 
nog steeds vervuld. Derhalve is het belangrijk 

een reductiefactor in te schatten van het aantal 
vacatures dat inderdaad moeilijk te vervullen 
is. Uit onze interviews blijkt inderdaad dat de 
meeste vacatures nog wel te vervullen zijn 
maar dat zo’n 10-15% echt lastig te vervullen 
is en indicatief zijn voor het tekort. De eerste 
schatting van het tekort aan technisch 
personeel in de MRA komt dus op zo’n 1000-
1200 banen uit, zo’n 1% van het totaal aantal 
banen. 

Tekort via instroom en uitstroom. De 
TechniekRaad Noord-Holland heeft onlangs 
een onderzoek gedaan naar het tekort 
aan technisch personeel.11 De raad is 
belangenbehartiger en aanspreekpunt voor 
de techniek. De TechniekRaad Noord-Holland 
is in 2013 opgericht op initiatief van vier 
ondernemersorganisaties in de techniek: 
Bouwend Nederland, Vereniging FME, 
Koninklijke Metaalunie en Uneto-VNI. Deze vier 
partijen willen zich samen met de provincie 
Noord-Holland inzetten voor een verdere 
versterking van activiteiten op het gebied van 
instroom, arbeidsmarkt en beroepsopleidingen. 
Het rapport maakt een model van instroom, 
uitstroom en vervangingsvraag en komt op een 
theoretisch tekortcijfer uit van 1120.12 Dit cijfer 
komt qua ordegrootte overeen met de hiervoor 
beschreven berekening.
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Dan de ervaringen uit het veld. We vroegen 
bedrijven in de MRA of het tekort aan technici 
binnen de eigen organisatie speelt en zo ja, in 
welke mate. Uit de interviews komt naar voren 
dat op een schaal van 0 (geen probleem) tot 
vijf (groot probleem) een substantieel deel van 
de ondervraagden het probleem kwalificeert 
als 4 of 5. Een kleiner deel ziet geen of weinig 
problemen, maar verwacht die wel in de nabije 
toekomst. Ons veldonderzoek onderschrijft dus 
de cijfers.

Hoe ingrijpend het tekort op bepaalde 
plekken is, blijkt wel uit de reactie van 
Karin Smit, manager bij het Loopbaan- en 
Mobiliteitscentrum van Enexis. Zij beoordeelt 
het probleem op een schaal van 0 tot 5 met 
een symbolische 6. “Het is zo nijpend dat we 
het huidige werkpakket niet volledig kunnen 
uitvoeren.” Dit heeft weer een direct effect 
op de aanwas van nieuw personeel, omdat 
de begeleiding van leerling monteurs in de 
knel komt. Smit: “Begeleiders hebben geen 
capaciteit. Zij moeten hun eigen werk doen. 
Dat creëert nu al een enorm spanningsveld.”

De personeelstekorten spelen vooral op 
MBO-niveau. Bij installatiebedrijf Van Dorp 
Installaties - in 1985 gestart als familiebedrijf 
met tien mensen, inmiddels landelijk 
actief met meer dan duizend werknemers 
- staan honderd vacatures open. In de 
Metropoolregio Amsterdam is Kees de Vries, 
vestigingsdirecteur Amsterdam, vooral op 
zoek naar servicemonteurs. “Het tekort aan 
buitenmensen is het grootste probleem. Niveau 
3 en 4, mensen die met hun handen werken.”

Ook bij Nuon wordt de schaarste op de 
arbeidsmarkt gevoeld. Vooral maintenance 
engineers zijn moeilijk binnen te halen. 
En: “Studenten elektrotechniek zijn een 
uitstervend ras”, aldus Caroline Heesbeen, HR-
directeur Warmte bij Vattenfall AB/Nuon. Het 
tekort aan warmtemonteurs schaalt ze in op 
een 3, het tekort aan productiemonteurs op 
een 5. Dat het lastiger is monteurs voor de 
productiefaciliteit te vinden, heeft te maken 
met de zeer gespecialiseerde opleiding. 
Heesbeen: “Die duurt jaren. Je loopt altijd 
achter. Bovendien kiezen leerlingen niet meer 
voor een kolencentrale. Ze zijn bang hun baan 
kwijt te raken als die gesloten wordt.”

We kunnen concluderen dat het tekort aan technici in 

de MRA voor de doelgroep zo tussen de 1000 en 1200 

ligt, ongeveer 1% van het totaal aantal banen. 
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2.3 Groei van het toekomstige tekort aan technici 

Het toekomstig tekort aan technici laat zich moeilijk exact voorspellen. Verschillende studies 
hebben een analyse gedaan naar het tekort onder technici.13 De uitgangspunten van deze studies 
verschillen en de cijfers lopen dan ook uiteen. Vanuit een wetenschappelijk oogpunt is het lastig 
een harde voorspelling te doen naar het exacte tekort aan technisch personeel, temeer omdat 
de bestaande onderzoeken zich deels baseren op de verwachtingen van de technische bedrijven 
zelf.14 We zetten de factoren die het toekomstig tekort aan technici versterken kort op een rij:

13. Zoals ING (2017); DHV/Universiteit Utrecht (2012); 
14. Bijvoorbeeld: 60% van de werkgevers in de technische sector verwachten een probleem met het tekort aan technisch 

personeel (DHV/Universiteit Utrecht 2012).
15. 70.000 medewerkers gaan met pensioen en 50.000 medewerkers zijn nodig wegens de groei van de sector aldus de 

schattingen van de economen van de Internationale Nederlanden Groep (ING, 2018).
16. PBL (2017) <http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-nationale-energieverkenning-2017_2625.PDF>
17. ING (2017) <https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/publieke-sector/tekort-aan-technische-

vakmensen-groeit-snel.html>

Economische groei. De economische groei 
wordt voor een groot deel gedreven door 
technici. Het economisch bureau van ING 
becijferde in 2017 bijvoorbeeld dat de 
technologische industrie 120.000 nieuwe 
medewerkers dient te vinden om de groeimotor 
van Nederland te blijven.15 

Energietransitie. De energietransitie is een 
van de grootste opgaven waar Nederland en 
de mensheid voor staan. Per saldo leiden de 
maatregelen uit het Energieakkoord tot 2020 
tot circa 76.000 extra voltijdbanen.16

Onvoldoende aanwas. Het is onder de lezers 
van dit rapport waarschijnlijk algemeen 
bekend: meer jongeren in het MBO moeten een 
technische opleiding gaan volgen. Zo niet, dan 
dreigt het tekort aan technici in MBO-functies 

ieder jaar met 20.000 te groeien.17 Dit probleem 
is er ook op HBO en WO niveau, maar onze 
focus ligt voor dit onderzoek op MBO niveau.

Veel nieuwe banen dus, en vooralsnog geen 
nieuw personeel. Dat is ook waar Sebastiaan 
Lem van Mansveld Expotech zich zorgen over 
maakt. “De vijver waarin wordt gevist, blijft 
klein”, aldus Lem. “Het aantal hengels dat 
wordt uitgegooid, wordt groter.”

Bij woningcorporatie Ymere ziet Ron Scholte, 
manager Planning, Techniek en Opleiding, al 
diverse hengels in zijn vijver. De oververhitte 
huizenmarkt speelt hierin een duidelijke rol. 
Scholte: “Mensen worden weggekaapt door 
andere bedrijven.” Er lopen 93 servicemonteurs 
rond bij Ymere. “Monteurs die op andere 
plekken mogelijk beter kunnen verdienen.” Hij 
ziet in de toekomst dan ook grotere tekorten 
ontstaan op MBO-niveau 2 t/m 4.
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Het tekort aan technisch personeel is op twee manieren oplosbaar. We kunnen meer technici 
aantrekken of de bestaande pool aan technici slimmer laten werken.18 Slimmer werken heet in 
formele economische termen het verhogen van de arbeidsproductiviteit.19  

18. Zie ook naar een lerende economie (WRR) en https://www.trouw.nl/opinie/de-overheid-moet-vakmensen-op-waarde-
leren-schatten~a9cea49f/ 

19. Zoals Nobelprijswinnaar Paul Krugman het verwoordt: “Productivity isn't everything, but in the long run it is almost 
everything. A country's ability to improve its standard of living over time depends almost entirely on its ability to raise its 
output per worker.”

20. https://insights.abnamro.nl/2018/03/nederlandse-arbeidsproductiviteit-ver-boven-europees-gemiddelde/
21. Nationale DenkTank 2011, Maak werk van de toekomst

Op dit moment is het tekort aan technici in 
de MRA ongeveer 1% van het totaal aantal 
werkenden in de doelgroep. De reflex is vaak 
dat dit dan noodzaakt dat er mensen bij 
moeten. Maar we kunnen het ook omdraaien. 
Stel je eens voor dat de bestaande technici 
net wat slimmer werken. We kunnen dan de 
volgende propositie opnemen:

3.1 Stand van zaken en verbeterpotentieel

Nederland is goed in slimmer werken. In 
het algemeen ligt de arbeidsproductiviteit 
in Nederland ver boven het Europees 
gemiddelde.20 Dit komt vooral omdat de 
Nederlandse beroepsbevolking beter opgeleid 

was en/of meer ervaring had. Toch is er ook 
ruimte voor verbetering. Zo is de gemiddelde 
toegevoegde waarde per uur in 2016 48 euro, 
terwijl de toegevoegde waarde per uur in de 
bouw 39 euro is. 

3.2 Factoren die de arbeidsproductiviteit beperken

De Nationale DenkTank 2011 bestudeerde 
factoren die de arbeidsproductiviteit kunnen 
beperken.21 Deze factoren vormen tegelijkertijd 
bronnen van inspiratie voor het verder 
vergroten van de toegevoegde waarde die 
technici in de MRA kunnen hebben. We zetten 
de factoren hier kort op een rij:

1. Het primaire proces bevat alle handelingen 
die leiden tot het eindproduct. (Dit zijn 
meestal ‘Hard Skills’.)

2. De organisatiestructuur omvat de wijze 
waarop de organisatie is opgebouwd 
(i.e. het aantal managementlagen, 
leeftijdsopbouw, de communicatielijnen, de 
hoeveelheid afdelingen en de grootte van 
afdelingen); 

3 Hoe lossen we het tekort op 
door slimmer te werken?

Het huidige tekort aan technici 

is op te lossen door technici 1% 

slimmer te laten werken.
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3. De organisatiecultuur wordt bepaald 
door de houding en het gedrag van de 
medewerkers alsmede de arbeidsrelaties 
binnen de organisatie; 

4. De planning en aansturing omvat de wijze 
waarop de werknemers worden aangestuurd 
en de activiteiten binnen de organisatie 
worden gepland; 

22. https://www.profitboost.com/blog/p/the-5-best-ways-to-increase-automotive-technician-efficiency/
23. I. Een visie op Millennials, Manpowergroup, 2016 https://manpowergroup.nl/wp-content/uploads/2017/11/Millennials-een-

visie-op-2020-ManpowerGroup-2016.pdf 
II. Onderzoek Monsterboard toont aan Millennials hebben behoefte aan ontwikkeling en bevestiging, (persbericht over 

kwantitatief onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau YouGov onder 4114 werknemers in Europa (Nederland, 
Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk) en kwalitatief onderzoek door Monsterboard Nederland, in de periode 11 
mei tot 18 juni 2016) persbericht van 27 juni 2016: http://newsroom.monsterboard.nl/131044-onderzoek-monsterboard-
toont-aan-millennials-hebben-behoefte-aan-ontwikkeling-en-bevestiging 

III. What Millennials Want from a New Job, Rigoni, B. & Adkins, A. Harvard Business Review (2016) Zie ook figuur 1. What 
Different Generations look for when Applying for a Job

 https://hbr.org/2016/05/what-millennials-want-from-a-new-job?referral=03759&cm_vc=rr_item_page.bottom
IV. Daskal, L.The Secret on How to Motivate Millennials opgehaald 19 december 2018  van https://www.inc.com/author/

lolly-daskal

5. De vaardigheden bestaan uit de 
verzameling van alle competenties en 
ervaringen binnen de organisatie (Dit zijn 
voornamelijk soft skills). 

3.3 Potentieel van skills

Zoals reeds aangekondigd, ligt de focus van dit rapport op skills. Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) heeft berekend dat tussen 2002 en 2014 het vooral de (soft) skills zijn die mensen 
slimmer hebben laten werken. 

Dit komt omdat in veel gevallen het juist de 
skills zijn die een onderliggende voorwaarde 
zijn voor het wegnemen van andere factoren 
die de arbeidsproductiviteit beperken. Als 
je bijvoorbeeld betere sociale vaardigheden 
hebt en leidinggevende kwaliteiten, zal over 
het algemeen de aansturing van mensen 
ook efficiënter (en leuker) verlopen. Een 
investering in skills leidt er bijvoorbeeld ook 
toe dat mensen een hoger werkgeluk ervaren, 
wat weer kan leiden tot hogere productiviteit 
omdat mensen net een stapje extra zetten 
(organisatiecultuur).22

Het zijn vooral soft skills waarop we ons 
richten in deze rapportage, en dus niet zozeer 
de hard skills. In dit kader is het interessant 
om de visie aan te halen van Florus Roelofsen, 
directievoorzitter van het MBO College 
Westpoort en Noord (ROC Amsterdam). Volgens 
hem is het aanleren van een nieuw soort 
vaardigheden op téchnisch gebied namelijk 
minder van belang op MBO-niveau. Het 
installeren van een warmtepomp is immers 
“een kunstje wat je in drie maanden kunt 
aanleren”. 

Veel urgenter is het naar zijn mening dat 
technici door de toegenomen digitalisering 
in staat zijn om te kunnen “keten-denken”. 
Roelofsen: “De kennis op detailniveau is enorm 
toegenomen. Maar weten in welke context 
dat een plek inneemt, is ook veel belangrijker 
geworden.” Zijn angst is overigens wel dat 
de aandacht voor soft skills in het onderwijs 
vertaald zal worden in vakken die tot wanhoop 
zullen leiden bij leerlingen die op het gebied 
van taal op MBO-niveau 2 en 3 zitten. “Mijn 
grote zorg is dat deze leerlingen daar onzeker 
van worden.”

Recentelijk is in tal van onderzoeken23 
aangetoond dat investeren in soft skills en 
leervermogen niet alleen de werknemers beter 
bindt, maar vooral ook de nieuwere generaties 
voor wie continue (persoonlijke) ontwikkeling 
en waardering een sterke motivatie is. Voor de 
Millennials (1985-2000) die op het punt staan 
de nu vergrijzende babyboomgeneratie te 
vervangen is het belangrijk dat hun kwaliteiten 
worden gezien. Volgens een onderzoek van 
Manpower onder 19000 Millennials overweegt 
de helft van hen een vertrek bij gebrek aan 
waardering. Een probleem dat werkgevers 
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volgens dit rapport ondermeer vóór kunnen 
zijn door hun medewerkers vaker feedback te 
geven in een persoonlijk gesprek. Bovendien 
beschouwen 71% van de nederlandse 
Millennials het continu ontwikkelen van 
vaardigheden als een belangrijk onderdeel van 
zijn of haar toekomstige carrière.24

Een ander geluid dat we hier niet onvermeld 
willen laten - ondanks onze focus op 
soft skills - is dat van Maartje van Gelder, 

24. Een visie op Millennials, Manpowergroup, 2016 
25. http://www.kennisbanktechniek.nl/de-5-belangrijkste-niet-technische-vaardigheden-van-een-technicus/ 
 https://www.partnerpersoneelsadvies.nl/hrm-vraagbaak-werving-selectie-recruitment/sociale-vaardigheden-monteur ; 

interviews met HR, CEO’s en teamleiders van diverse technische organisaties.

programmamanager van het internationale 
traineeprogramma van netbeheerder Tennet. 
Zij hamert op het belang van technische 
skills: de technische basis die moet worden 
gelegd om het vak te begrijpen. Die basis 
ontbreekt volgens haar nu vaak, vooral in het 
hoger beroepsonderwijs: Van Gelder: “Het 
kennisniveau van HBO’ers is zorgwekkend laag. 
Er zijn te weinig contacturen met vakdocenten. 
Dat moet eerst op orde zijn.” Kortom, je hebt 
beide nodig: hard en soft skills. 

3.4 Manieren om productiever en gemotiveerder te worden door skills

Welke skills hebben de technici van de toekomst in de MRA nodig om de uitdagingen van 
morgen aan te kunnen? We vroegen het experts, leidinggevenden en deden literatuuronderzoek. 
Onderstaande woordwolk geeft de skills nodig die de technici van de toekomst nodig hebben 
volgens verschillende onderzoeken en geïnterviewde experts.25 Natuurlijk is de onderstaande wolk 
een indicatie, maar het geeft wel aan dat de technicus van de toekomst in hoge mate over sociale 
vaardigheden moet beschikken en moet kunnen omgaan met een veranderende omgeving.

Figuur 1 Skills technici van de toekomst
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Stressbestendigheid en besluitvaardigheid zijn 
zoals uit de woordwolk blijkt, veel genoemde 
vaardigheden. Oftewel: “Het hoofd koel houden 
in stressvolle situaties en het overzicht blijven 
bewaren”, aldus Niek de Groot, Learning 
& Development Consultant bij Alliander. 
“Duidelijke kaders kunnen stellen, besluiten 
durven nemen, knopen doorhakken.” Edwin 
Eefting, vestigingsmanager bij Rexel, vult aan: 
“Niet alleen poeslief zijn maar ook kunnen 
terugduwen en grenzen aangeven.” De Groot 
noemt, net als veel andere geïnterviewden, ook 
communicatie als belangrijke skill. “Anderen 
aanspreken op ongewenst gedrag, hulp vragen 
als je er niet uitkomt.” 

De geïnterviewden hechten sowieso veel 
waarde aan sociale skills. Vooral de klantrelatie 
is belangrijk. Caroline Heesbeen (Nuon): “Juist 
die monteur is het visitekaartje.” Hoewel 
stressbestendigheid, besluitvaardigheid, 

communicatieve vaardigheden en een goede 
klantrelatie misschien open deuren lijken, 
omdat dit ook nú al belangrijke skills zijn, 
worden zij vanwege de digitalisering van de 
samenleving en dus de digitalisering van het 
vak in de toekomst nóg belangrijker.

Hussein Fahimi, directeur projecten bij SDR 
Elektrotechniek, zegt daar het volgende 
over. “Technieken veranderen, digitalisering 
heeft impact op banen. De mindset moet 
meegroeien.” Wat Fahimi van zijn technisch 
personeel vraagt, is dus “doorzettingsvermogen 
en motivatie”. “Met name de leidinggevende 
moet de juiste instelling hebben. Alleen 
elektrotechnisch denken en werken is niet 
meer voldoende. Vroeger was het elektro, 
security of gebouwenmanagement. Ik zeg het 
maar even plat: één pot nat. Tegenwoordig 
is het met modulair bouwen en ‘machine to 
machine’ communicatie veel complexer.”

3.5.	 Samenvattend:	het	effect	van	investeren	in	skills	

Nederland is een welvarend land en dat komt voornamelijk door de hoge toegevoegde waarde 
die werknemers hebben. Deze toegevoegde waarde is de laatste jaren flink toegenomen door 
opleiding en ervaring, maar in de technische sector is er nog steeds verbeterpotentieel. Dit 
verbeterpotentieel manifesteert zich nadrukkelijk op het gebied van skills. Door te investeren in de 
skills van technici in de MRA bereiken we meerdere doelen:

1. Door te investeren in skills wordt de 
bestaande doelgroep productiever. Als we 
door middel van skills alle technici in de 
MRA 1% slimmer kunnen laten werken, 
is het tekort aan technisch personeel 
opgelost. 

2. Door te investeren in skills bind je mensen 
voor je organisatie en sector

3. Door te investeren in skills, zoals 
communicatie vaardigheden, teamwork 
en feedback geven, maak je het werk 
aantrekkelijker voor doelgroepen die nu 
vaak nog niet in de technische sector 
werken, bijvoorbeeld voor vrouwen die de 
techniek in willen.
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De afgelopen hoofdstukken hebben zich gericht op het nader identificeren van de oorzaken en 
grootte van het tekort aan technici in de MRA. Vervolgens zijn er oplossingsrichtingen gedefinieerd 
om dit tekort te lijf te gaan. De kerngedachte is dat het investeren in skills technici productiever 
en blijer kan maken en de technische sectoren aantrekkelijker voor huidige en nieuwe werkenden.

Maar hoe krijgen we technici eigenlijk aan 
het leren? Hoe zorgen we ervoor dat we 
de skills van technici optimaal ontwikkelen 
en benutten? Dat zijn de vragen die in 
dit hoofdstuk besproken worden. Het 
overkoepelende doel is op praktische 
wijze de contouren te schetsen voor een 
brede maatschappelijke investering in een 
leercultuur voor skills.  We gebruiken hiervoor 
wetenschappelijke inzichten en gaan in op de 
kansen en voorwaarden voor een leercultuur. 
Omdat het begrip leercultuur zonder verdere 
inkadering als een ambigu begrip opgevat zou 
kunnen worden, specificeren en kaderen we 
het begrip verder in. Uit onze synthese van de 
beschikbare literatuur blijkt dat een leercultuur 
bestaat uit 4 elementen. Binnen die elementen 
zijn kansen te benutten.

In het hierop volgende hoofdstuk gaan we in op 
de beperkingen en mythbusters. Wat werkt er 
niet om een leercultuur te benutten? Zo komen 
we uiteindelijk aan op oplossingen en adviezen. 

4.6 Weten waar je naartoe wilt

Het is belangrijk dat bedrijven, overheden en overkoepelende organisaties een beeld hebben 
waar de technicus van de toekomst in 2030 aan moet voldoen. Wat is de ideale technicus van de 
toekomst en welke sociale vaardigheden heeft deze?

De technicus van de toekomst zal per 
organisatie en sector (op nuance) verschillen. 
Zo zal een ideale technicus van VodafoneZiggo 
meer de nadruk leggen op commerciële 
vaardigheden waarbij bij een technicus 
van Alliander meer gesproken zal worden 
over klantgerichtheid. Overkoepelend rijst 
het beeld uit de expertinterviews dat de 
technicus van de toekomst verschillende 
type sociale vaardigheden heeft om in een 

complexe en snel veranderende werkomgeving 
maximaal een bijdrage te kunnen leveren 
aan de energietransitie. De prioritering van 
de verschillende vaardigheden verschilt 
per bedrijf. Overkoepelende organisaties 
kunnen helpen met het formuleren van de 
algemene vaardigheden van de technicus 
van de toekomst en handvatten bieden voor 
organisaties om de vaardigheden te prioriteren 
naar de aard en behoefte van hun organisatie. 

4 Hoe krijgen we technici 
aan het leren?

“Techneuten hebben een 
hekel aan leren.”

(José Komin, directeur IJskoud)

“Als je 30 jaar in het vak zit, 
verander je niet zomaar.”

(Hussein Fahimi, directeur projecten 

SDR Elektrotechniek)

“Het is lastig om mensen ‘om 
te buigen’ als ze voor hun 

twintigste al gevormd zijn.”
(Sebastiaan Lem, P&O manager 

Mansveld Expotech) 
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Alliander heeft bijvoorbeeld reeds nagedacht over de technicus van de toekomst.

Technicus van de Toekomst, Aliander

• Hoofd koel houden in stressvolle 
situaties en overzicht blijven bewaren

• Communicatie: anderen aanspreken op 
ongewenst gedrag en hulp vragen als je 
er niet uitkomt

• Proactief meedenken: niet alleen maar 
denken, “Ik heb mijn uren gemaakt, zit 
erop”, maar vanuit het bedrijfsbelang 
denken

• Naar buiten toe representatief zijn

• Veilig werken, alles door een 
veilighiedsbril bekijken, alertheid en 
risico-inschatting

• Duidelijk kaders kunnen stellen, 
besluiten nemen, knopen doorhakken, 
lef

Figuur 2 Elementen technicus van de toekomst volgens Alliander

4.7 Weten waar je staat

Zodra een organisatie met technisch personeel een ideaalbeeld heeft van de skills van haar 
technisch kapitaal (als in: haar technische medewerkers) is het belangrijk om te inventariseren 
in welke mate de technici nu al uitgerust zijn met deze vaardigheden. Een Technicus van de 
Toekomst Scan (TTS) heeft meerdere doelen.26 Op dit moment bestaat deze scan nog niet. Het zou 
aan te raden zijn als deze wordt ontwikkeld. De volgende doelen horen in de TTS thuis: 

26. Zie bijvoorbeeld http://www.competencecard.nl/ voor als voorbeeld van een scan. Deze scan werd gebruik om de skills van 
immigranten te meten. (Interview prof. Ton Wilthagen)

1. Weten in hoeverre het technisch kapitaal al 
voldoet aan het ideaalbeeld

2. Prioriteiten aanbrengen in de leeropgave
3. Bepalen welk leerprogramma voor wie 

geschikt is
4. Effectiviteit meten van leerprogramma’s

Een scan meet allereerst welk skills-niveau de 
technici hebben. In hoeverre zijn de technici bij 
een organisatie bijvoorbeeld al in staat om het 
hoofd koel te houden in stressvolle situaties? 
Hoe representatief zijn ze? En denken ze 
proactief mee? Zo kan de totale skills-opgave 
worden bepaald. 

Het is belangrijk om de scan zo te ontwerpen 
dat deze laagdrempelig uitgevoerd kan 
worden bij de doelgroep en ook een bondig 
overzicht geeft voor de verantwoordelijke 
leidinggevenden. 

Als je weet waar de verschillende technici 
staan kan er een lean ontwikkelplan voor 
skills op maat gemaakt worden. De ene 
technicus kan bijvoorbeeld al hoog scoren op 
klantvriendelijkheid terwijl de andere technicus 
goed kan presenteren. Door te investeren in 
gebieden met het grootste verbeterpotentieel, 
pak je de heetste hangijzers aan en ga je 
verspilling tegen. Op basis van de skills die de 
meeste ontwikkeling behoeven kunnen dan 
leerprogramma’s worden aangeboden. 

Tenslotte kan, als een dergelijke Technicus 
van de Toekomst Scan voor en na het 
leerprogramma wordt uitgevoerd, de 
effectiviteit van de interventie worden 
gemeten. CrossOver meet bijvoorbeeld zelf in 
haar programma’s middels de CrossOverscan 
de sociale vaardigheden van deelnemers 
aan haar programma’s voor en na de 
leerinterventie.
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4.8 Effectieve leerprogramma’s

Zoals aangegeven in de vorige paragraaf kan men, zodra men weet waar men staat en waar men 
naartoe wil, de blik richten op effectieve leerprogramma’s.

Binnen de reguliere opleidingen is er nog maar 
“mondjesmaat” aandacht voor het aanleren van 
sociale vaardigheden, schetst Florus Roelofsen 
desgevraagd. Veel winst is daar volgens 
de directievoorzitter van het MBO College 
Westpoort en Noord ook niet te halen, omdat 
leerlingen naast hun theorie- en praktijkvakken 
weinig motivatie kunnen opbrengen voor dit 
soort extra vakken. Roelofsen: “Ze willen niet 
aan de slag met communicatie, soft skills of 
burgerschap.”

Dook van den Boer jaagt als werkambassadeur 
Noord-Holland namens de provincie bestaande 
initiatieven aan die onderwijs, arbeidsmarkt en 
bedrijfsleven beter op elkaar laten aansluiten. 
Ook brengt hij kansen, mogelijkheden en 
relevante ontwikkelingen onder de aandacht. 
Hij adviseert scholen: “Stap van je whiteboard 
en van de theorie weg. Geef leerlingen echte 
opdrachten, die ook écht leven bij bedrijven. 
Breng MBO en HBO met elkaar in contact, laat 
leerkrachten met mensen uit het bedrijfsleven 
aan de slag gaan.

Roelofsen blijft er echter bij: “Een skills-
programma op onderwijsinstellingen kan wel 
een wens zijn, maar de praktische uitvoering 
is onhaalbaar.” Want “leerlingen komen niet 
opdagen”, is zijn ervaring. Als bedrijven willen 
dat technici soft skills aanleren, is het dus aan 
hen zélf om daar een leerprogramma voor te 
vinden. 

Maar waar moeten effectieve leerprogramma’s 
aan voldoen? Op basis van de beschikbare 
wetenschappelijke literatuur en interviews 
met talloze experts hebben we de volgende 
componenten van effectieve leerprogramma’s 
geïdentificeerd:

Heldere leerdoelen. Effectieve leerprogramma’s 
hebben heldere persoonlijk leerdoelen. Het 
is cruciaal voor technici als (vrijwel) gelijk 
duidelijk is wat zij uit een programma kunnen 
halen.  Is dat niet duidelijk, dan is er het risico 
dat de deelnemer ongemotiveerd is of afwezig 
zal blijven. Bovendien is het belangrijk dat 
het leerdoel gekoppeld is aan het bedrijfsdoel 
van de ideale technicus voor maximale 
organisatorische effectiviteit.

Sebastiaan Lem van Mansveld Expotech zegt 
daarover: “We zijn hard op het doel, maar 
sociaal op de mens. We stellen heel duidelijke 
doelen en kaders - structuur en discipline zijn 
handig - maar binnen die kaders geven we 
mensen veel ruimte en vrijheid.”

Aandacht voor “de mens achter de monteur”. 
Dat is het uitgangspunt van José Komin, 
directeur van IJskoud. Het bedrijf in slimme 
koeloplossingen biedt zijn technisch personeel 
coachingstrajecten aan waarbij er ruimte 
wordt gegeven voor ieders persoonlijke verhaal 
en achtergrond. Duidelijkheid, structuur, 
verantwoording en waardering zijn daarbij 
kernwoorden. Komin: “Geef complimenten, 
herken kwaliteiten, maar durf ook hard te 
zijn en te benoemen wat niet goed gaat. 
Communiceren en structuur bieden is 
belangrijk.”

Casus:	TechCrossOver

In de TechCrossOver leren verschillende 
monteurs en technici van elkaar. 
Monteurs en technici van verschillende 
organisaties worden bij elkaar gebracht 
om gedurende vier dagen een kijkje in 
de keuken te krijgen bij vier hosting 
partners. Monteurs werken in teams 
van zes samen aan een vraagstuk, 
zoals gezond werken, veilig werken of 
robotisering.
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‘Leren is een work-out, geen sauna.’ Dit is 
onderdeel van de verwachtingen van de 
lerende technicus: leerprogramma’s moeten 
een actieve rol van de deelnemers vereisen. 
Een hoorcollege met theorie voldoet dan niet. 
Er moet een duidelijke verantwoordelijkheid 
zijn om zelf actie te ondernemen door 
de deelnemer. Een goed voorbeeld is een 
spelelement inbrengen en een betekenisvol 
verhaal over het waarom van het leren.

Leren door te doen. Skills leer je niet in een 
isolement. Zowel hoger als laagopgeleiden 
leren skills het beste tijdens het werken 
aan iets inhoudelijks. Of het nu gaat over 
het Nuna-project op de TU-Delft, deelname 
in een commissie in je studententijd, of 
de TechCrossOver, sociale vaardigheden 
leer je door middel van bezig te zijn met 
de inhoud van je werk of opdracht. In de 
wetenschappelijke literatuur wordt dit activity-
based learning genoemd. Maar 12% van de 
werkenden leert door cursussen waarin 
informatie ‘gezonden’ wordt.27 Zeker voor 
middelbaar opgeleiden is ‘leren door te doen’ 
de belangrijkste bron van kennis en kunde 
opdoen.28 

Leren van elkaar. ‘Zoveel mensen zoveel 
wensen’ luidt het spreekwoord. Maar misschien 
is een beter spreekwoord: ‘zoveel mensen 
zoveel verschillende skills en niveaus waarop 
deze skills beheerst worden’. Omdat iedereen 
uniek is, en unieke ervaringen heeft, is het erg 
effectief om te leren van elkaar. Bijvoorbeeld 
door te leren van mensen in dezelfde functie, 
maar in een andere organisatie. Bovendien 
neem je iets sneller aan van iemand die 
ongeveer dezelfde functie en ervaringen 
heeft en een handige tip heeft over hoe je 

27. http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/roanew/wp-content/uploads/2014/02/ROA_F_2017_4.pdf
28. http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/roanew/wp-content/uploads/2014/05/ROA_R_2014_3.pdf

bijvoorbeeld klantgerichter kan worden of beter 
met stress kan omgaan. Bijkomend voordeel: 
zo hoef je het wiel niet telkens opnieuw uit 
te vinden. Belangrijk is wel om het leren van 
elkaar te verbinden aan de inhoud, en niet 
alleen de focus op skills te leggen (zie ‘leren 
door te doen’).

Het juiste leerprogramma voor de juiste 
doelgroep. Leren ‘door te doen’ kan op 
verschillende manieren uitgevoerd worden. 
Later in dit rapport geven we een aantal 
creatieve oplossingen. Daarom is het belangrijk 
om de doelgroep verder te identificeren en 
te segmenteren. Niet langs de lijnen van een 
specifiek beroep, maar meer langs de lijn van 
het leerdoel en de leerbehoefte van de ideale 
technicus. 

Binnen de middelbaar opgeleide technici 
zijn bijvoorbeeld (grofweg) de volgende 
doelgroepen te onderscheiden:

1. De vakmensen met veel 
leiderschapskwaliteiten. Deze groep is 
eigenlijk ondergewaardeerd en met deze 
groep krijg je juist heel veel ontwikkeling, 
waardering en binding door ze vol te 
betrekken bij de uitdagingen van de 
energietransitie en de sector. Deze groep 
leert door te werken aan een vraagstuk, kan 
abstract denken en wordt enthousiast van 
het ontwikkelen van concrete oplossingen 
voor de uitdagingen van de toekomst. 

2. De vakmensen met hart voor het werk. 
Voor deze doelgroep werken abstractere 
vraagstukken minder goed. Deze doelgroep 
gaat het liefst heel concreet met dagelijkse 
werk zelf aan de slag om te kunnen leren, 
bijvoorbeeld in een uitwisselmodel of met 
acteurs die bepaalde situaties naspelen.
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“Mijn bus is mijn tweede huis. Ik woon 
er nog net niet in. Hier heb ik al mijn 
spullen in zitten die ik nodig heb voor 
mijn dagelijkse werkzaamheden. Niet 
alleen mijn gereedschap; ik eet en drink 
hier ook. Iedereen heeft zijn eigen bus, 
zijn eigen inrichting. In principe zou ik 
met mijn ogen dicht mijn spullen kunnen 
pakken. Als je een nette bus hebt, werk 
je het makkelijkst.”

Maarten ten Berge, Senior Network Technician 
bij VodafoneZiggo

Bussen vergelijken

In de TechCrossOver is er bijvoorbeeld 
een element ‘bussen vergelijken’. 
Hierbij worden alle bussen van 
de deelnemende monteurs van 
verschillende organisaties naast 
elkaar geparkeerd. De bus is voor 
veel monteurs hun trots en ook hun 
kantoor. Door te vertellen over hun bus 
komt ook de trots voor de organisatie 
waarbij de monteur werkt naarboven. 
De monteurs scoren elkaars bussen op 
verschillende criteria (zoals stahoogte, 
opgeruimdheid en technische 
mogelijkheden) en uiteindelijk wint de 
monteur met ‘de beste bus’. BELUISTER PODCAST MAARTEN
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Case	TEC	Campus	VodafoneZiggo:

VodafoneZiggo heeft hun TEC (Technical 
Experience Centre) campus ontworpen. De 
TEC Campus is een woonhuis waarin monteurs 
naar hartelust kunnen oefenen voordat ze bij 
klanten op bezoek gaan.
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4.9 Draagvlak en budget

De implementatie van de zoeven beschreven visie op een innovatieve leercultuur binnen 
technische bedrijven in de MRA kan alleen maar plaatsvinden als er aan twee voorwaarden 
voldaan wordt.

1. Mensen binnen bedrijven het belang inzien 
van het binden en ontwikkelen van technici.

2. Er voldoende middelen beschikbaar zijn 
om de verschillende aspecten van een 
leercultuur ook uit te voeren. 

Het is belangrijk dat er draagvlak en 
bewustwording is op het gebied van het 
vergroten van de skills van technici binnen 
organisaties. Het kan hierbij helpen om met 
experts en beslissers (bijvoorbeeld een 
teamleider, HR adviseur en directeur) om 
de tafel te gaan om gezamenlijk de ideale 
technicus van de toekomst voor de organisatie 
te bepalen. Zodra een toekomstbeeld is 
geschetst, wordt het ook makkelijker om de 
handen op elkaar te krijgen om gezamenlijk 
naar dat toekomstbeeld toe te werken. 

Als er draagvlak is, dan is het tevens belangrijk 
dat er voldoende middelen beschikbaar worden 
gesteld om te investeren in skills. We doelen 
hierbij op zowel in kind als cash. Voor leren en 
ontwikkelen moeten technici de tijd krijgen en 
moet er voldoende opleidingsbudget zijn. Het is 
daarbij ook belangrijk dat het opleidingsbudget 
gemakkelijk toegankelijk is. Te vaak komt het 
nog voor de medewerkers van een organisatie 
zelf niet weten wat hun opleidingsbudget is en 
hoe ze het opleidingsbudget kunnen benutten. 
Daarnaast speelt zeker met de huidige krapte 
op de arbeidsmarkt de neiging van organisaties 
om hun technici ‘vol’ in te zetten. Dit lijkt 
op de korte termijn aantrekkelijk, maar is op 
de lange termijn funest voor het binden en 
ontwikkelen van je technisch personeel.
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Waar het vorige hoofdstuk inging op de 
kansen voor het bouwen van een innovatieve 
leercultuur zal deze paragraaf ingaan op een 
aantal belemmeringen of mythbusters. Op 
dit moment zijn er maar weinig organisaties 
in Nederland die een succesvol actief beleid 
hebben op het gebied van het ontwikkelen 
van de skills van hun technici. Door goed 
te bestuderen wat de redenen daarvan zijn 
kunnen we uiteindelijk gezamenlijk betere 
aanbevelingen en oplossingen geven om 
het tekort aan personeel te lijf te gaan en 
technische medewerkers in de MRA te binden 
en te ontwikkelen.

Een van de knelpunten die uit onze interviews 
met experts naar voren kwamen, zijn de 
goedbedoelde intenties bij leidinggevenden. 
Die kunnen nogal eens in de weg zitten, ziet 
Sebastiaan Lem van Mansveld Expotech: 
“Mensen structureel coachen blijkt in de 
praktijk heel moeilijk, omdat leidinggevenden 
zelf met oplossingsrichtingen komen. Terwijl je 
daarmee juist het draagvlak wegneemt.” 

5.1 Structurele beperkingen

Er zijn enkele structurele beperkingen, voornamelijk met betrekking tot de flexibiliteit van technici. 
Deze beperkingen impliceren vooral dat er meerdere partijen goedkeuring of medewerking moeten 
verlenen voor een leerprogramma van technici.

Plaats- en tijd gebondenheid. Technici zijn vaak 
met hun werk plaats- en tijdgebonden. Dit 
betekent dat effectieve leerprogramma’s daar 
rekening mee moeten houden. 

Zelf schema bepalen. Veel technici worden een 
aantal weken voor het werk begint ingeroosterd 
en zijn daardoor minder flexibel.

Dubbele goedkeuring. Omdat technici, zeker 
in het kader van de energietransitie vaak aan 
complexe trajecten werken is het noodzakelijk 
om leerprogramma’s af te stemmen met 
de leidinggevende. Dit betekent dat er vaak 
dubbele goedkeuring nodig is: de technicus 
zelf moet enthousiast zijn alsmede de 
leidinggevende.

5.2 Conjuncturele belemmeringen

De conjunctuur is feitelijk nooit de vriend 
van investeren in skills van technici. Bij 
laagconjunctuur zijn er genoeg technici om het 
werk uit te voeren en voelen organisaties dus 
minder urgentie om te investeren in binding en 
ontwikkeling. Bovendien is er minder budget. 
Bij hoogconjunctuur daarentegen is er volop 
werk alleen ontbreekt het dan aan de tijd om 
te investeren in opleiding. Ontwikkeling, en dan 
met name in de relatief ongrijpbare soft skills 
bokst daarom moeilijk op tegenover hoog- of 
laagconjunctuur, terwijl de baten op lange 
termijn natuurlijk erg groot zijn.

“Je moet tijdens een laagconjunctuur opleiden 
voor een hoogconjunctuur. En andersom”, zegt 
consultant in het (beroeps)onderwijs Joost van 
Elten. “Je kunt het vak maar voor een deel op 
school leren. Hybride leren is enorm belangrijk. 
Ook opleiden binnen bedrijven is nodig tijdens 
een laagconjunctuur.” 

5 Wat werkt niet?
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5.3 Te hoge verwachtingen

29. Interview Louis Bekker (Siemens)  
30. http://www.edu-cat-ion.com/edu-cat-ion/the-effectiveness-of-teaching-strategies-on-learning/ ; https://www.nrc.nl/

nieuws/2017/07/19/zoek-je-heil-niet-alleen-in-cursussen-12143400-a1567126 
31. http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/roanew/wp-content/uploads/2014/02/ROA_F_2017_4.pdf
32. Interview vrachtwagenchauffeur van een groot transportbedrijf.  

Een sociaal vaardige stressbestendige 
klantgerichte proactieve veilige en kundige 
technicus. Als we het wensenlijstje bekijken 
van de ideale technicus van de toekomst, dan 
zou iedere technicus een alleskunner moeten 
zijn.  

Natuurlijk, elke organisatie wil graag ‘een 
schaap met de vijf poten’29 maar de praktijk 
is natuurlijk dat elke technicus weer verschilt 
in skills en het potentieel dat investeren in 

skills bij hen heeft. Daarom is het verstandig 
om je niet blind te staren op het ideaalbeeld 
en te hoge verwachtingen te hebben. Zeker 
omdat het bouwen van een leercultuur en 
het ontwikkelen van technici iets van de 
lange termijn is. Veel technici hebben in hun 
opleiding vrij weinig aandacht gehad voor 
social skills. Dat geeft enerzijds aan dat er 
veel verbeterpotentieel te benutten valt, maar 
ook dat het investeren in skills een langdurige 
investering behelst. 

5.4 Verwateren van de inzichten

Een veel voorkomende belemmering voor een 
effectieve leercultuur (niet alleen bij technici 
en ook niet alleen met betrekking tot skills) is 
dat de inzichten opgedaan in een leertraject 
(let op: dit hoeft niet een losstaande cursus 
zijn, maar kan ook het leren tijdens het 

werk zijn) op lange termijn verwateren. Dit 
gegeven laat de noodzakelijkheid zien van een 
continue investering in skills en het inbouwen 
van elementen in leerprogramma’s waarin 
teruggekomen wordt op hetgeen geleerd is. 

5.5 Vormen van leren

We hebben het kort al even aangestipt als voorwaarde voor een effectieve leercultuur, maar 
technici leren skills niet in een isolement. Dat betekent dat de volgende vormen van leren naar 
onze verwachting niet of in beperkte mate zullen bijdragen aan een effectieve leercultuur. 

1. Cursussen, het leren door middel van 
cursussen (waarbij we een cursus 
interpreteren als een leervorm waarbij een 
docent informatie zend en de studenten 
zitten en de informatie ontvangen) is 
ongeveer 5% en bij middelbaar opgeleide 
technici ligt dit percentage waarschijnlijk 
nog lager.30

2. Zelfstudie: De doelgroep doet  weinig 
zelfstudie of online leren: Maar 33% van 
de doelgroep deed ooit aan enige vorm 
van zelfstudie en halen hier over het 
algemeen weinig voldoening uit.31 Zo zijn 
vrachtwagenchauffeurs van een groot 
transportbedrijf bedreven in het zo tijdig 
verschuiven van de cursor van een online 
cursus dat het net lijkt of ze aandacht aan 
de cursus besteden maar in werkelijkheid 

hun tijd aan andere zaken kunnen 
besteden.32 Een beeld dat veel herkenning 
oproept. 

3. Vergaderen en routinewerk: als we 
dan onze aandacht verplaatsen naar 
leermogelijkheden in of rondom het werk 
van de technicus, dan wordt er in het 
algemeen het minst geleerd van vergaderen 
en routinewerk.

4. Alleen maar leren tijdens je werk: Learning 
by doing gaat niet zover dat je de technicus 
kan overlaten door alleen maar te leren in 
zijn werk. In de praktijk blijkt is de prioriteit 
hiervoor snel laag en zijn samenwerking 
momenten vaak in vergaderingen en 
standaardprocedures waar weinig van 
geleerd wordt. Het verkrijgen van externe 
stimuli is in dit scenario lastig en het is 
eenvoudig om in de oude routine te blijven. 
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Op 14 december organiseerden we een co-creatiesessie met experts, captains of industrie en 
technici zelf, om tot een reeks werkbare oplossingen en adviezen te komen. In aanloop naar deze 
dag hebben we tientallen oplossingen bedacht, en daarbij kritisch gekeken naar de impact en 
haalbaarheid van initiatieven. Uit vele oplossingen hebben we onderstaande zeven gedestilleerd. 
Na een korte opsomming lichten we deze verder toe. De eerste drie oplossingen hebben de 
grootste impact en haalbaarheid, hiervoor hebben we draagvlak gecreëerd tijdens de co-
creatiesessie. We stellen dan ook voor die uit te voeren in samenwerking met House of Skills.

1. Technicus van de Toekomst Scan
 Brengt bestaande en verborgen skills van 

technici in kaart
2. De slimste handen van Nederland 
 Verkiezing voor monteurs die het verschil 

maken
3. Energietransitie CrossOver
 Trainingsprogramma gericht op kennisdeling 

en ontwikkeling van vaardigheden op het 
gebied van de energietransitie

4. Tech Accelerator
 Programma dat monteurs een boost geeft 

bij de ontwikkeling van hun skills

5. Stoplichtsysteem
 Geeft inzicht in kwaliteit en effectiviteit van 

bestaande leertrajecten
6. Soft Skill Tour
 Leer van ‘soft skill toppers’, pionierende 

organisaties die voorop lopen op human 
capital-gebied

7. Follow the leader
 De leidinggevende als rolmodel: geef het 

goede voorbeeld en creëer draagvlak onder 
monteurs

6 Oplossingen en adviezen 

Co-creatiesessie na ondertekening Skillsakkoord op 14 december 2018
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1. Technicus van de Toekomst Scan 

Zit iedere technicus wel op de juiste plek? 
Wordt ieders talent wel optimaal benut of 
blijft talent deels verborgen? In paragraaf 
4.2 beschreven we al het nut van een 
Technicus van de Toekomst Scan (TTS). Pas 
als een leidinggevende weet welk skills-
niveau de technicus heeft, weet hij of zij 
waaraan gewerkt moet worden en kan een 
ontwikkelplan op maat worden gemaakt. Dit 
heeft op zijn beurt weer een positief effect op 
de inzetbaarheid van de technicus.

Misschien beschikt Joop (52) die nu 
voornamelijk zelfstandig aan het werk is, 
wel over leiderschapskwaliteiten die hij 
ieder weekend inzet bij het coachen van het 
voetbalteam van zijn zoon. Misschien zou Mark 
(25) die nu vaak met leeftijdsgenoten werkt, 
graag met senior monteurs kennis willen delen 
die hij binnen zijn opleiding heeft opgedaan 
over nieuwe en innovatieve technieken.

House of Skills is op dit moment al bezig 
met het ontwikkelen van een digitaal 
skills-paspoort, dat registreert over welke 
vaardigheden werknemers beschikken. 
Een dergelijk paspoort kan op landelijk en 
misschien zelfs Europees niveau worden 
ingevoerd. CrossOver werkt graag mee aan 
dit initiatief en zou hierbinnen graag een 
scan opzetten, speciaal ontwikkeld voor de 
technische sector. 

Vanuit onze expertise op dit gebied zijn 
we ervan overtuigd dat we deze Technicus 
van de Toekomst Scan perfect kunnen 
laten aansluiten op de doelgroep. Denk 
bijvoorbeeld aan de inzet van een escaperoom, 
waarin technici moeten samenwerken 
en waarin verschillende vaardigheden 
zichtbaar worden. Belangrijk is dat de scan 
gericht is op ontwikkelpotentieel, niet op 
performancemanagement.

Omdat we op korte termijn impact willen 
maken, kan CrossOver in de eerste helft 
van 2019 starten met het afnemen van 
assessments bij technici die deelnemen aan 
de TechCrossOvers, een trainingsprogramma 
dat CrossOver nu al inzet binnen de technische 
sector. Door samen te werken met House 
of Skills kunnen we een tool ontwikkelen 
waarmee ondernemingen snel hun voordeel 
kunnen doen.

Bedrijven en instanties die al hebben 
aangegeven dat ze betrokken willen zijn bij 
de ontwikkeling en het gebruik van de scan, 
zijn Alliander, Gemeente Amsterdam, Heuma, 
IJskoud, Juva, Metropoolregio Amsterdam, 
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB), THE FCTR E, UVW, 
Vakschool Technische Installaties (VTI), 
VodafoneZiggo en Ymere.

2. De slimste handen van Nederland

Een feestelijke en inspirerende awardshow 
voor technici. Dat is wat we voor ogen hebben 
met het evenement De slimste handen 
van Nederland. Een dag die het beroep van 
monteur positief belicht en de onmisbaarheid 
van vakmensen onderstreept. Doel is niet 
alleen erkenning en waardering uit te spreken 
richting de huidige beroepsgroep. Het is tevens 
onze missie jongeren te enthousiasmeren voor 
het vak. Zij vormen immers de toekomstige 
generatie technici.  

Crossover organiseert dit evenement, dat 
zal plaatsvinden in het najaar van 2019, in 
samenwerking met de Werkgeversvereniging 
Energie en Nutsbedrijven. In aanloop naar de 
dag zelf wordt er een uitgebreide campagne 
opgetuigd, via een eigen online platform en 
uitingen in de media. Deelnemende bedrijven 
spelen een belangrijke rol bij het genereren van 
aandacht voor De slimste handen. 

Onderdeel van de campagne zou kunnen zijn 
om het belang van skills te onderstrepen bij 
het terugdringen van het personeelstekort 
in de techniek, en in bijzonder het belang 
van skillsontwikkeling in relatie tot de 
energietransitie. Denk aan een skills-campagne 
met aandacht voor vaardigheden die van 
belang zijn voor de technicus van de toekomst. 
Op de verkiezingsdag zelf kunnen in een aparte 
categorie skills verschillende prijzen worden 
uitgereikt die gekoppeld zijn aan belangrijke 
vaardigheden. House of Skills en CrossOver 
zouden hierin samen kunnen optrekken. 

Omdat we al met uitenlopende personen 
uit het veld hebben gesproken, zowel met 
monteurs als bestuurders van bedrijven, 
weten we dat er meer dan voldoende animo 
is voor deze verkiezing. Bedrijven willen hun 
technisch personeel graag in het zonnetje 
zetten. Verschillende partijen hebben al 
toegezegd mee te willen doen, waaronder 
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Alliander, Enexis, Gemeente Amsterdam, 
Heuma,  IJskoud, Juva, SBB, Stichting Platform 
Bèta en Techniek (PBT), THE FCTR E, Vakschool 
Technische Installaties (VTI) en Ymere.

3. Energietransitie CrossOver

“Iedereen in de organisatie heeft ‘t over de 
energietransitie, maar wij hebben als monteurs 
geen idee wat er van ons wordt verwacht.” 
(Jochem Klijs, monteur Enexis)

De energietransitie vraagt om innovatieve 
oplossingen, samenwerking tussen 
verschillende organisaties én de juiste skills. 
Toch bestaat er nog altijd een kenniskloof 
tussen technici op de werkvloer en 
leidinggevenden. Voor veel technici is het 
onbekend wat er van hen wordt verwacht. Ook 
hebben ze het gevoel niet voldoende gehoord 
te worden.

In een specifiek op de energietransitie 
toegespitst trainingsprogramma wil  CrossOver 
technici die de energietransitie zullen de juiste 
skills en kennis geven. Doel is kennisoverdracht 
en het meegeven van vaardigheden die nodig 
zijn voor deze maatschappelijke opgave. 
Daarnaast geven we met de Energietransitie 
een signaal af hoe belangrijk het is om 
de mensen die het werk moeten doen, te 
betrekken in de energietransitie. 

De Energietransitie Crossover is geënt op de 
reguliere trainingsprogramma’s van Crossover. 
In vier trainingsdagen, verspreid over een 
periode van twee à drie maanden, gaan 
teams van technici en leidinggevenden aan 
de slag met een prangend thema rond de 
energietransitie. Omdat de teams bestaan uit 
medewerkers van verschillende organisaties, 
waar ze ook een kijkje in de keuken krijgen, 
ontstaat kruisbestuiving die breed gedragen 
oplossingen oplevert. 

We denken aan ongeveer 20 deelnemers in de 
eerste pilot van de Energietransitie Crossover 
en zo’n 30 deelnemers bij de tweede editie. 
CrossOver heeft al jarenlang ervaring met 
het organiseren van deze trainingstrajecten 
en zou daarom in het voorjaar van 2019 
een pilot kunnen starten, gevolgd door 
een tweede editie in het najaar. Alliander, 
Gemeente Amsterdam, Heuma, IJskoud,  PBT, 

Stadsverwarming Purmerend, THE FCTR 
E, UWV, VTI en Ymere hebben interesse in 
deelname aan de Energietransitie Crossover.

4. Tech Accelerator

De Tech Accelerator is een driejarig programma 
waarin monteurs van verschillende organisaties 
vier keer per jaar een dag bij elkaar komen om 
zichzelf te ontwikkelen. De inhoud van het 
programma is afgestemd op eigenschappen 
die belangrijk zijn om bij De slimste handen 
van Nederland te horen. In de lente kunnen 
deelnemers bijvoorbeeld werken aan veiligheid, 
in de zomer aan gezondheid, in de herfst aan 
digitalisering en in de winter aan persoonlijke 
ontwikkeling. 

Daarnaast komen verschillende teams van 
monteurs maandelijks bij elkaar onder 
begeleiding van een teamcoach. Ook is er een 
buddysysteem met ‘buddycall’, waarin twee 
monteurs van twee verschillende organisaties 
aan elkaar gekoppeld worden. 

5. Stoplichtsysteem

Waarom iets nieuws verzinnen als je 
het bestaande kan verbeteren? Het 
stoplichtsysteem brengt duidelijk in beeld wat 
goed gaat in leertrajecten van bedrijven (groen), 
waar verbetering nodig is (oranje) en wat níet 
werkt (rood). Toepassing van deze methode 
in technische organisaties, creëert bewustzijn 
in hoeverre bestaande leertrajecten van 
organisaties (zowel intern als extern) bijdragen 
aan de skills van monteurs en technici. Dat 
inzicht ontbreekt nu nog vaak. 

We hanteren twee overkoepelende criteria. 
Het leertraject moet aantrekkelijk zijn voor 
monteurs en het moet de ontwikkeling 
van skills stimuleren. Dit resulteert in de 
volgende kleuren. Groen: het leertraject 
stimuleert zowel de ontwikkeling van skills 
en is aantrekkelijk voor monteurs. Oranje: het 
leertraject stimuleert zowel de ontwikkeling 
van skills maar is niet aantrekkelijk voor 
monteurs of is wel aantrekkelijk voor monteurs 
maar stimuleert de ontwikkeling van skills 
niet. Rood: het leertraject stimuleert de 
ontwikkeling van skills niet en is evenmin 
aantrekkelijk voor monteurs.
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6.	Soft	Skill	Tour

Om soft skills te stimuleren is een 
organisatiebrede aanpak nodig. Daarin is veel te 
leren van pionierende organisaties die voorop 
lopen op human capital-gebied. CrossOver 
nodigt groepen monteurs en HR-medewerkers 
uit voor een tour langs deze ‘soft skill toppers’. 
Een dagvullend programma met kennisdeling, 
speeddating en een groepsopdracht met 
deelnemers en medewerkers van de 
partnerorganisatie. 

7. Follow the leader

Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het 
waarderen en aansporen van technici voor het 
ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden. Als 
zij zelf het goede voorbeeld geven, creëren ze 
daarmee draagvlak onder technisch personeel. 
Gedacht kan worden aan een meeloopdag, 
waarbij technici een dag op pad gaan met 
een leidinggevende en andersom, om meer 
zichtbaarheid te creëren voor elkaars talenten. 
Denk ook aan een buddy-systeem onder 
leidinggevenden, waarbij de een de ander 
coacht.
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Ik begrijp het 

belang van de 

Energietransitie

Ik kijk vooruit

Ik kan het ook 

uitleggen
Ik voel me 

gewaardeerd

Ik werk goed 

samen

Ik kan het aan, 

ik ben gezond

Ik sta stevig in mijn 

schoenen (ben 

zeker van mezelf)

Ik kan een 

warmtepomp 

installeren

De technicus van de toekomst
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7.1 Conclusie

De Metropoolregio Amsterdam heeft grote ambities om de energietransitie te versnellen. Maar 
zonder genoeg goed geschoolde vakmensen die de benodigde technische kennis en vaardigheden 
hebben gaan we het niet redden. Geen transitie zonder mensen. We hebben technici hard 
nodig die goed zijn toegerust op de uitdagingen die de toekomst met al zijn technologische 
ontwikkelingen brengt. Vandaar dat we aan de slag gegaan zijn met de volgende vraag: Hoe kunnen 
we zorgen dat technici in de MRA de juiste skills hebben om de energietransitie te faciliteren en 
welke oplossingen zijn daar voor? 

Om deze vraag te beantwoorden hebben 
we literatuuronderzoek, expertinterviews, 
interviews met technici, een co-creatiesessie 
en feedback vanuit House of Skills gebruikt. 

Uit het onderzoek blijkt dat het acute tekort 
ongeveer 1 procent is. Het is in kwantitatieve 
zin wellicht een beperkt tekort, maar wel 
een tekort dat heel sterk gevoeld wordt door 
bedrijven. Bijna alle bedrijven geven aan dat 
het tekort aan technici erg groot is, en dat het 
een probleem is dat ‘nu al’ speelt. 

Om de frictie op de arbeidsmarkt voor technici 
aan te pakken kun je twee dingen doen: meer 
technici werven, of je technici beter inzetten. 
Gezien de omvang van het tekort (de 1 procent) 
zijn er veel mogelijkheden om te kijken hoe je 
de talenten van technici beter kunt benutten. 
Daarom is het belangrijk om de technici 
slimmer te laten werken. Een manier om dit te 
doen, is om technici de mogelijkheid te geven 
om hun skills te ontwikkelen. 

Dit laatste is extra van belang gezien het 
veranderende werk van technici. Juist in deze 
en de komende tijd zijn - naast de technische 
‘hard’ skills - een ander soort vaardigheden 
belangrijk: het initiatief nemen, kunnen 
samenwerken, anticiperen en communiceren. 

Door te investeren in skills wordt de bestaande 
groep niet alleen productiever, het is ook 
een manier om mensen aan de techniek te 
binden. Daarnaast gaat er een wervende 
kracht vanuit door te investeren in skills, zoals 
communicatievaardigheden, teamwork en 
feedback geven. Je maakt het werk namelijk 
aantrekkelijker voor doelgroepen die nu vaak 
nog niet in de technische sector werken, 
bijvoorbeeld voor vrouwen die de techniek in 
willen. Ten slotte is het investeren in skills een 
conjunctuuronafhankelijke interventie. Mocht 
er ineens een overschot aan technici ontstaan, 
dan hebben ze de skills om een overstap te 
maken naar een andere baan. 

Uit het onderzoek blijkt dat er bij veel 
organisaties animo is om ook echt aan de 
slag te gaan met initiatieven om te zorgen 
dat MBO-technici de juiste skills hebben 
om de energietransitie te versnellen. 12 
Partijen hebben naar aanleiding van dit actie-
onderzoek het Skillsakkoord ondertekent, en 
er is een bredere groep geënthousiasmeerd 
om mee te doen aan de “Skillsbeweging”. Een 
van de resultaten van het onderzoek is dan 
ook draagvlak voor gezamenlijke acties met 
House Of Skills. We stellen voor om op korte 
termijn in drie initiatieven samen te werken: 
De Technicus van de Toekomst Scan, de 
Slimste Handen Award en de Energietransitie 
CrossOver.

7 Conclusie en aanbevelingen 
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7.2 Aanbevelingen

Om te zorgen dat we de talenten van technici zo goed mogelijk inzetten, en zorgen dat de technici 
van nu, in de toekomst ook - en zelfs beter - mee kunnen, hebben we een aantal initiatieven 
ontwikkeld. Vanwege de grotere impact en haalbaarheid stellen we voor:

1. De Technicus van de Toekomst Scan: wordt 
ieders talent wel optimaal benut of blijft talent 
deels verborgen?  Pas als een technicus zelf 
weet welk skills-niveau hij heeft, weet hij 
waarin hij zich verder kan ontwikkelen. We 
stellen voor om met een aantal assessments 
voor technici in begin 2019 te beginnen. 

2.	De	Slimste	Handen	Award: een dag in 
2019 die de skills van monteurs positief 
belicht en de onmisbaarheid van vakmensen 
onderstreept. Doel is om erkenning en 
waardering uit te spreken richting de huidige 
beroepsgroep, en skills onder de aandacht 
te brengen van huidige en toekomstige MBO-
technici.  In de campagne kunnen House 
of Skills en CrossOver het belang van skills 
te onderstrepen bij het terugdringen van 
het personeelstekort in de techniek. Voor 
specifieke skills (hard en soft skills) kunnen 
aparte prijzen worden uitgereikt. 

3. De Energietransitie CrossOver: een 
programma dat zorgt dat MBO technici: 
a. De juiste vaardigheden hebben voor de 
energietransitie en b. betrokken zijn bij de 
energietransitie. Zo zetten House of Skills en 
CrossOver samen een grotere beweging in 
gang waarin we de vakmensen een stem en 
de skills geven voor hun belangrijke werk in de 
toekomst. Dit programma geeft MBO-technici 
de kans om mee te denken, de nodige skills 
te ontwikkelen en samen te bouwen aan hun 
eigen toekomst en die van de Metropoolregio 
Amsterdam. 

Naast deze drie oplossingen, bevelen we aan 
om ook de volgende oplossingen een stap 
verder te brengen: de Tech Accelerator, het 
Stoplichtsysteem, de Soft Skill Tour en Follow 
the Leader.

7.3 Richtingen voor toekomstig actieonderzoek 

Uit dit actieonderzoek komen een aantal onderzoeksgebieden naar voren die nader onderzoek 
vereisen. Allereerst is er meer kennis nodig over hoe MBO technici die op dit moment aan het werk 
zijn het beste leren: zijn hier verschillen in leermethoden tussen verschillende groepen technici? 
Welke leerinterventies zijn het meest kansrijk? Hoe motiveer je ze om te leren? Hoe spreek je ze 
het beste aan? Wat is de leeropbrengst voor MBO-technici van bijvoorbeeld escaperooms, Virtual 
Reality en Augmented Reality? 

Daarnaast zou het ook goed zijn om dit 
onderzoeksveld te verbreden en te leren van 
vergelijkbare initiatieven buiten Nederland. 
Zoals het werkbezoek van House of Skills 
aan Brussel liet zien hoe ver ze in België zijn 
met de ontwikkeling van inzichtelijk maken 
van skills op de arbeidsmarkt, is het goed 
om verbindingen te leggen met onderzoek en 
acties voor technici buiten Nederland. 

Ten slotte bleek uit interviews en de co-
creatiessessie het belang van een overzicht van 
de initiatieven die er zijn voor technici. Het zou 
goed zijn om inzichtelijk te maken wat er bij 
verschillende organisaties wordt georganiseerd, 
zodat er optimaal geleerd kan worden van 
elkaar. Zo maken we met elkaar goed werk 
voor en van technici. 
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