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Woord vooraf
“Grootschaligheid is kansloos zonder kleinschaligheid. En bewijs maar eens dat
het niet zo is”
Mede geïnspireerd door deze slogan begon ruim een jaar geleden een zoektocht naar mogelijkheden om kleinschalige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor het voetlicht te krijgen.
De discussie over dit onderwerp is actueel. In het recente debat over de
invoering van competentiegericht beroepsonderwijs spelen de kleinere kwalificaties en opleidingen een belangrijke rol. Ook in de in 2008 verschenen
Strategische agenda voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie vraagt
aandacht voor de verschillende oplossingsstrategieën voor opleidingen die te
maken hebben met relatief kleine beroepsgroepen. Dit onderzoek laat
beleidsmakers zien wat de oplossingsstrategieën zijn bij concrete kleinschalige beroepen.
De kleinere beroepen spelen een belangrijke rol in de Nederlandse arbeidsmarkt, omdat ze ieder op zich een niche op de arbeidsmarkt vertegenwoordigen. De uitdaging aan de omgeving is groot omdat deze kleinere beroepen
te maken kunnen hebben met verlies van deskundigheid.
Voor het beroepsonderwijs en ook andere partijen is het cruciaal dat de
opgebouwde expertise kan worden behouden en verspreid aan bestaande en
nieuwe beroepsbeoefenaren.
Belangrijk overstijgend kenmerk is samenwerking. Met goede samenwerking
maken kleinschalige beroepen meer kans om succesvol hun expertise te verankeren en door te geven. Daarbij is het organiseren van een passend en
dus niet versnipperd opleidingsaanbod bij het mbo cruciaal. De sector zou
daarbij lessen kunnen trekken uit het hoger beroepsonderwijs. De instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs zouden zich beter kunnen specialiseren, wat de kwaliteit, doelmatige inzet van middelen en de uitvoerbaarheid
zou bevorderen.
Ben Rijgersberg
Directeur Colo
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1

Vooraf
“Grootschaligheid is kansloos zonder kleinschaligheid. En bewijs maar eens dat
het niet zo is” (Ben Rijgersberg, directeur Colo)

1.1

Achtergrond en aanleiding
Marktveranderingen doen zich in een steeds rapper tempo voor. Beroepen
verdwijnen of krijgen een andere inhoud. Nieuwe beroepen dienen zich aan.
Tot de taken van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (KBB’s1)
behoort het identificeren van potentiële kwalificaties, die op hun beurt kunnen leiden tot nieuwe opleidingen /opleidingsarrangementen. De kenniscentra werken aan een goede aansluiting tussen leren en werken en beogen
effectieve oplossingen te bieden om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
beter op elkaar af te stemmen.
De arbeidsmarkt kent volop voorbeelden van innovatieve kleinschaligheid.
Denk aan de call centers, de bloemsierkunst, domotica2 en restauratie. Bij
innovatieve kleinschaligheid gaat het om interessante nieuwe beroepen die
ontstaan als gevolg van een gewijzigde arbeidsdeling en die te maken hebben met nieuwe (technische) producten of diensten en om behoud/uitbouw
van verworven vakmanschap. Kansrijke innovaties blijven immers alleen
succesvol als verworven vakmanschap ook wordt doorgegeven. Eerder
onderzoek getiteld Winkeldochters en kostbare kleinoden, uitgevoerd door
Smets+ Hover+ (2003) richtte de focus op de andere kant van de zaak,
namelijk de unieke (kleine) opleidingen in de bve-sector.
Bovenstaande vormde de aanleiding voor een aantal partijen om de handen
ineen te slaan en een project ‘Kansen voor kleinschaligheid’ te starten. Het
vertrekpunt van het project was nadrukkelijk de wens om de arbeidsmarkt
beter te bedienen. Vele ketenpartners, zoals sociale partners, de ministeries
van OCW, SZW en EZ, de MBO Raad, PAEPON, de AOC Raad en de
HBO-raad, onderschrijven het belang van dit initiatief met meer aandacht
voor kleinschalige beroepen. Het Max Goote Kenniscentrum voor beroeps1

Er zijn 18 kenniscentra in Nederland die in een of meerdere sectoren een schakel vormen tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Tot hun taken behoort het onderhouden
van de competentiegerichte kwalificatiestructuur.

2

Domotica is het domein van de huiselijke elektronica.
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onderwijs en volwasseneneducatie (MGK bve) is verzocht om ondersteuning te bieden bij het verkennen van een aantal vraagstukken rond kleinschalige innovaties.
Voorafgaand aan de voorliggende verkenning is een tweetal bijeenkomsten
gehouden met een kleine voorbereidingsgroep3 om de focus van het project
scherp te krijgen. Voor het project zijn dientengevolge twee hoofdvragen
geformuleerd:
1
2

Welke criteria en opsporingsmethodieken zijn nodig om kansrijke
innovaties te kunnen identificeren?
Welke variëteit treffen we aan in strategieën, arrangementen, oplossingsrichtingen en routes die gekozen worden om vakmanschap te
organiseren, ontwikkelen, behouden en onderhouden?

Doel van de verkenning is handvatten te bieden voor de kenniscentra
beroepsonderwijs bedrijfsleven om in het kader van hun taak ‘succesvoller’
met dit soort vraagstukken om te gaan.
Ad 1
Bij wijze van vooronderzoek is door Colo een inventarisatie gehouden onder
kenniscentra naar nieuwe, zich ontwikkelende beroepen. Dit heeft een aantal interessante praktijken opgeleverd. En het gaf de mogelijkheid te komen
tot een eerste set van criteria om kansrijke voorbeelden op te sporen.
Set van startcriteria
Er is sprake van vraag vanuit de arbeidsmarkt en/of economisch belang.
Het gaat om een beroep dat in kwantitatieve zin klein van omvang is,
waarbij zonder ingrijpen een dreigende situatie ontstaat voor de
instandhouding of ontwikkeling van de opleiding.
Het beroep is innovatief. Er is aantoonbaar sprake van toepassing van
nieuwe technologieën en/of processen en/of producten en/of markt
en/of ketensamenwerking.
Het beroep is kansrijk. Er zijn uitspraken mogelijk over groeimogelijkheden in binnen- en buitenland.

3
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De voorbereidingsgroep bestond uit vertegenwoordigers van Colo, HPBO en MGK.

Additieve vragen
Draagt het beroep bij aan duurzaamheid?
Draagt het beroep bij aan arbeidsmarktparticipatie?
Ad 2
De tweede vraag is de kwestie hoe vakmanschap behouden, ontwikkeld en
ondersteund kan worden. Deze kennisvraag kan beantwoord worden als we
meer zicht hebben op de kleinschalige kansrijke innovaties die zich
gevestigd hebben. Interessant is het te weten hoe zij het deskundigheidsvraagstuk hebben opgelost, àls zich een deskundigheidsvraag heeft voorgedaan. Verschillende oplossingen en arrangementen zijn immers denkbaar.
Hoe hebben ze andere partijen weten te vinden? Het verzamelen van
diverse, succesvol gebleken routes en verspreiding van de kennis daarover
kan kansrijke innovaties verder helpen om zich duurzaam te ontwikkelen.
Verloop van het project
Op verzoek van Colo is de aftrap voor het project verzorgd door CBE
Consultants in de vorm van een versnellingssessie, met zeventien betrokkenen uit diverse geledingen. De deelnemers werd gevraagd beknopt te reageren op de volgende vragen:
Hoe kunnen innovatieve beroepen worden opgespoord?
Wat is innovativiteit?
Wat onderscheidt in nieuwe en innovatieve beroepen de hype van de
trend?
Hoe wordt geoordeeld over de startcriteria?
In een verdiepingslag werden de hoogst scorende elementen uit de eerste
twee vragen aan de deelnemers voorgelegd met de vraag in hoeverre de
kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven op dit moment volgens deze
werkwijze opereren en de vraag in hoeverre het wenselijk zou zijn als ze in
de toekomst volgens genoemde werkwijzen handelen.
Ten slotte zijn de startcriteria voorgelegd en is de deelnemers verzocht het
relatieve belang van de afzonderlijke criteria te duiden (zie verslag Versnellingssessie, McDaniel & Watts-Jones, juni 2007). De bevindingen uit de versnellingssessie zijn in dit verslag opgenomen.
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1.2

Aanpak en uitvoering van het project
Colo heeft het Max Goote Kenniscentrum verzocht de genoemde vragen op
te pakken in een beperkt vervolgonderzoek. Het vertrekpunt voor de verkenning is nadrukkelijk de arbeidsmarkt. Het doel is door middel van een
betere toerusting van de opleidingsadviseurs/consulenten werkgevers, werknemers en leerlingen beter te kunnen bedienen/ondersteunen op het gebied
van trends, innovatie en nieuwe kwalificaties.
Bij het beantwoorden van de vragen sluiten we in eerste instantie aan bij
kleinschalige innovaties die zich gevestigd hebben. Immers, daar waar een
innovatiepraktijk het stadium van kansrijk ontstijgt en geslaagd genoemd
kan worden, kunnen interessante kwesties in kaart gebracht worden, zoals:
Heeft zich een deskundigheidsprobleem voorgedaan? Zo ja, wat heeft men
gedaan om het deskundigheidsvraagstuk op te lossen? Binnen welke tijdsspanne is dat gelukt? Welke partijen zijn betrokken? Welke knelpunten en
stimulerende factoren hebben zich voorgedaan? Wat waren de beslispunten?
Welke overwegingen heeft men gehanteerd? Welke risico’s en kansen speelden daarbij een rol?
De verkenning is uitgevoerd in een aantal stappen:
1
Er is een ronde gemaakt om kleinschalige innovatieve praktijken op
het spoor te komen. Daarbij is geput uit de inventarisatie langs de
KBB’s die door Colo is opgesteld. Daarnaast zijn aanvullende gesprekken gevoerd (zie bijlage I voor een lijst van benaderde personen/organisaties).
2
De gevonden praktijken zijn aan Colo voorgelegd ten behoeve van de
definitieve selectie van de cases.
3
Er is een gespreksleidraad opgesteld voor de cases (zie bijlage II).
4
Via sleutelpersonen is per case informatie verzameld, vastgelegd in een
verslag en voor akkoord aan de geïnterviewden voorgelegd.
5
De verzamelde informatie is voorgelegd aan een panel van experts.

1.3

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 typeren we beknopt de zeven cases en plaatsen we ze in perspectief. In hoofdstuk 3 is het opsporen van (kansrijke) innovaties aan de
orde. Daarbij wordt gekeken naar opsporingsmethodieken en naar criteria
voor het ontdekken van kansrijke innovaties. Hoofdstuk 4 schetst een beeld
van gevonden oplossingen en arrangementen voor het deskundigheidsvraag-
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stuk. In hoofdstuk 5 volgen de samenvattende conclusies en aanbevelingen.
Geraadpleegde bronnen, ook voor het opsporen van de cases en de deelnemers aan de expertmeeting, staan vermeld in bijlage I. In bijlage II is de
gespreksleidraad voor de cases opgenomen. Bijlage III bevat de volledige
casebeschrijvingen.
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2

Introductie van de cases
Deze verkenning is uitgevoerd aan de hand van zeven casestudies. Het gaat
om:
1
ontwikkelingen in de schoonmaakbranche;
2
de ontwikkeling van innovatief vermogen bij industriële bedrijven;
3
ontwikkeling zorgboerderijen;
4
wellness;
5
gezondheidstechniek;
6
ontwikkeling vakmanschap glasblazen;
7
maritieme techniek.
De cases variëren in ontwikkelingsstadium. Zonder uitzondering zijn er ontwikkelingen gesignaleerd, maar nog niet in alle gevallen is duidelijk wat de
betekenis daarvan is voor de arbeidsmarkt en/of een scholingsroute. Er worden activiteiten ondernomen om helder te krijgen welke consequenties een
ontwikkeling heeft om vervolgens -indien nodig- een scholingstraject te ontwikkelen. Er wordt daarbij ook geredeneerd vanuit kansen, dus niet alleen
scholing als antwoord op een ervaren deskundigheidsprobleem, maar ook
scholing als mogelijkheid voor nieuwe innovaties. In een aantal gevallen is er
sprake van een gebaand pad als het gaat om de gekozen strategie, in een
aantal gevallen is de scholingsinfrastructuur onderwerp van een experiment
en in een aantal gevallen verkeert de ‘scholingskant’ nog in een verkennende
fase.
Op deze plaats geven we een beknopte schets van de ontwikkeling die zich
binnen elke case heeft voorgedaan en de oplossingsrichting die gekozen/
bedacht is om vakmanschap te behouden, te ontwikkelen of verder uit te
bouwen. Uitgebreide casebeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage III. Aan
het einde van dit hoofdstuk plaatsen we de cases in een breder perspectief.

2.1

Ontwikkelingen in de schoonmaakbranche
De branche bestaat uit verschillende specialisaties. In de branche doen zich
algemene trends voor, zoals schaalvergroting, kortere contracttermijnen,
hogere veiligheidseisen en verbetering op arboterrein. Wetgeving (zoals de
Wet maatschappelijke ontwikkeling; WMO), kwaliteitseisen en de druk vanuit verzekeringsmaatschappijen kunnen leiden tot uitbreiding van werkgebieden en taakverbreding van schoonmaakbedrijven. Ook ontwikkelingen
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als dagschoonmaak en een veranderde vraag vanuit de samenleving zijn van
invloed. Zo neemt brandschade sterk af en waterschade juist sterk toe. Dat
leidt tot een vraag naar breder inzetbare werknemers voor nieuwe taken.
Het in deze case betrokken bedrijf maakt zoveel mogelijk gebruik van opleidingen van SVS (Stichting Scholing en Vorming Schoonmaakbedrijven en
-diensten), maar verzamelt ook zelf de kennis die nodig is en organiseert
scholing en andere oplossingen ‘on the job’.

2.2

De ontwikkeling van innovatief vermogen bij industriële
bedrijven
Op verzoek van een ‘industriële kring’ ondersteunt ICBA (Innovatiecentrum
Beroepsonderwijs-Arbeidsmarkt) bedrijven die behoren tot de maakindustrie bij het bevorderen van hun innovatiekracht. Onderzoek wees uit dat de
bedrijven nog weinig gestructureerd bezig zijn met innovatieprocessen.
ICBA ondersteunt door in beeld te brengen hoe bedrijven met innovatieprocessen omgaan; wie signalen opvangen, of dat planmatig gebeurt, hoe
men bepaalt of er actie vereist is op deze
signalen en hoe dat vervolgens geïmplementeerd wordt. Het project is
gericht op de competenties van de moderne vakman en op het handen en
voeten geven van open innovatie voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).
Naast onderzoek worden er gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd om
thema’s te bespreken en scholings- en kennisinstellingen worden betrokken.
Men denkt over een ‘high potential pool’ in de regio.

2.3

Ontwikkeling zorgboerderijen
Binnen de agrarische sector is de tak van zorgboerderijen ontstaan, doorgaans een tweede tak voor agrariërs. Het aantal zorgboerderijen neemt toe,
de doelgroepen van zorgvragers groeien en worden ook steeds diverser. Zo
ontstond de behoefte aan een vakfunctionaris: een functie waarin het accent
minder dan bij de functie van ondernemer op het leiden van het bedrijf ligt
en meer op de werkbegeleiding en de zorg. Er wordt door Aequor een kwalificatieprofiel opgesteld voor de vakfunctionaris zorg en leefomgeving; een
opleiding die een clustering vormt van niveau 3 (werkbegeleider) en niveau 4
(ondernemer). Daarbij wordt samenwerking gezocht met Calibris.
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2.4

Wellness
In korte tijd is er een nieuwe markt ontstaan van ‘wellness’activiteiten in
diverse sectoren. Het onderwijs begon op eigen initiatief cursussen aan te
bieden. Dat leidde bij Kenwerk tot de vraag naar de betekenis van wellness
voor de beroepsuitoefening. Op grond daarvan is besloten tot een grootschalig onderzoek, uitbesteed aan de MonitorGroep, naar de markt en
beroepen in wellness, waarbij de kwantitatieve en kwalitatieve betekenis van
wellness centraal staan. Vervolgens is de vraag of het gaat om onderscheiden
beroepen of om specialisatie, waardoor een opleiding eventueel postinitieel
opgepakt zou kunnen worden.

2.5

Gezondheidstechniek
Zeer recent hebben zeven verschillende branches in de gezondheidstechniek
elkaar gevonden. Niet eens zozeer door inhoudelijke ontwikkelingen, maar
door grote veranderingen aan de kant van de zorgverzekeraars kwamen deze
branches onder druk te staan. Dat heeft geleid tot de oprichting van het
Platform Gezondheidstechniek, dat gezamenlijk de Nederlandse School
voor Gezondheidstechniek gaat opzetten. Er heeft een expertmeeting plaatsgevonden en er is een plan van aanpak opgesteld. Het is een uniek voorbeeld vanwege de koppeling van verschillende branches (opticiens, audiciens et cetera) en hun bereidheid een stukje eigenheid op te geven voor
gezamenlijkheid.

2.6

Ontwikkeling vakmanschap glasblazen
Op het gebied van glasblazen is er een opleiding op hbo-niveau die gericht
is op kunst. Op mbo-niveau is er een opleiding instrumentglasblazen voor
de laboratoria. Daar zit een leemte tussen. Vanuit verschillende kanten ontstaat er vraag naar opleidingen. Vanuit de filosofie dat het voor een kenniseconomie van groot belang is weet te hebben van perspectiefvolle technieken en materiaaltoepassing is het gewenst weer het gehele palet aan glasopleidingen aanwezig te laten zijn in de beroepsonderwijskolom, maar ook
om nieuwe kansen te scheppen. De oplossing wordt gezocht in netwerken
en het creëren van een doorlopende route, door een combinatie van investeringen vanuit het bedrijfsleven en een impuls van de overheid.
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2.7

Maritieme techniek
Het domein Maritieme techniek is versnipperd. Er doen zich verschillende
ontwikkelingen voor in in- en uitstroom, technische eisen en consumentenvraag. Daardoor ontstaat er een tekort aan kwalitatief goed opgeleid personeel. HISWA Vereniging neemt het initiatief om de maritieme techniek een
herkenbaar gezicht te geven. Daartoe is een samenwerking op touw gezet
tussen verschillende branches en meerdere kenniscentra. Er wordt een platform ingericht en een convenant opgesteld om vanuit een gezamenlijke visie
op de arbeidsmarkt een scholingsinfrastructuur te ontwikkelen. Er is een
projectplan opgesteld waarin activiteiten worden gericht op de hele beroepskolom, met een flexibele route in het mbo. Het gegeven dat het domein de
grenzen van werkterreinen van de KBB’s overschrijdt maakt het een uitdagende opgave.

2.8

De zeven cases in perspectief
In het schema op de voorgaande bladzijde zijn de zeven cases kort getypeerd
aan de hand van een aantal karakteristieken.
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3

Opsporen van innovatieve ontwikkelingen
De eerste vraag van voorliggende verkenning is de kwestie: hoe kunnen we
interessante nieuwe ontwikkelingen op het spoor komen? Door middel van
een oriënterende ronde langs deskundigen op dit terrein en vervolgens de
uitvoering van zeven casestudies is getracht antwoorden op deze vraag te
verzamelen. Een lijst van de geraadpleegde organisaties is opgenomen in
bijlage I. In dit hoofdstuk maken we gebruik van de resultaten van de versnellingssessie, de casebeschrijvingen en andere voorbeelden die tijdens de
oriëntatieronde aangehaald zijn.
Een uitgangspunt voor de selectie van de cases was dat er sprake moest zijn
van een gevestigde praktijk. Bij het vinden van deze praktijken zijn vooral
voorbeelden geïnventariseerd waar zich niet alleen een innovatie heeft voorgedaan, maar waar naar aanleiding van die innovatie een oplossing gevonden is voor het deskundigheidsvraagstuk in de vorm van een scholingstraject. Daardoor lag het accent wat minder op het opsporen en meer op het in
kaart brengen van de route die gekozen werd om het vakmanschap te
behouden. Anders gezegd: achteraf is het gegeven dat er een scholingsinfrastructuur of opleidingstraject voor een bepaald beroep ontwikkeld is een
makkelijke indicator om een innovatie op het spoor te komen. Gaandeweg
zijn in deze verkenning ook meer recente initiatieven meegenomen, die een
interessante oplossing beogen voor het deskundigheidsvraagstuk. Op die
plekken is de ontwikkeling gesignaleerd, maar heeft de oplossingsstrategie/
het scholingstraject nog geen vaste vormen aangenomen. In het volgende
hoofdstuk wordt deze invalshoek verder beschreven. Op deze plaats volgt nu
eerst een verkenning van het ‘opsporingsvraagstuk’.

3.1

Aanleiding voor innovaties en innovatieve beroepen
Wat maakt een beroep innovatief?
In de versnellingssessie (zie verslag Versnellingssessie, McDaniel & WattsJones, juni 2007) is aan een panel de vraag voorgelegd wat een beroep innovatief maakt. De antwoorden van het panel op deze vraag vertoonden veel
gelijkenis, die zich in twee elementen laat samenvatten:
nieuwe technologie, nieuwe kennis, nieuwe toepassingsmogelijkheden,
nieuwe processen waarmee nieuwe markten kunnen worden ontsloten;
nieuwe functies, andere combinaties van taken en het gebruik van
nieuwe technologieën.
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Als het gaat om een hype te onderscheiden van een trend, dan wordt een
aantal karakteristieken van beide verschijnselen genoemd. Een hype komt
vaak snel op maar verdwijnt veelal weer even snel; het gaat om een kortstondige en vluchtige ontwikkeling; vaak is er sprake van kleinschaligheid;
het verloop is onvoorspelbaar en er is een lage scholingsbehoefte. Bij een
trend zijn de karakteristieken vrijwel tegengesteld: een feitelijke en waarneembare ontwikkeling, die structureel is en bestand tegen vluchtige veranderingen, die grootschalig herkenbaar is, redelijk voorspelbaar en een
hogere behoefte aan scholing kent.
De casebeschrijvingen en andere voorbeelden, genoemd in de oriëntatieronde laten zien dat er diverse aanleidingen kunnen zijn voor nieuwe beroepen. Een paar voorbeelden:
Nieuwe technologie/ICT. Een voorbeeld: door nieuwe technologie verandert het werk in de bierbrouwerijen. Ondanks hun concurrentiepositie gaan grote bierbrouwerijen over tot samenwerking ten aanzien
van opleiden, onder druk van de concurrentie uit Oost-Europa. Daarbij
heeft het O&O-fonds Levensmiddelenindustrie een rol gespeeld.
Wetgeving en eisen van buitenaf (bijvoorbeeld milieu- of arbowetgeving), verzekeraars die druk uitoefenen, administratieve lastendruk,
veiligheidseisen, kwaliteitseisen/certificeringen. Voor de gezondheidstechniek is de druk van de verzekeringsmaatschappijen dé reden
waarom op zich heel diverse branches zich verenigen in een platform
en samen een school voor gezondheidstechniek gaan oprichten.
Invullen van een behoefte op de markt/veranderende vraag van consumenten. De toenemende vraag en diversiteit van zorgvragers naar
plekken op zorgboerderijen leidt tot het ontstaan van behoefte aan een
werkbegeleider die niet het bedrijf leidt, maar wel het agrarische werk
kan uitvoeren en zich meer toelegt op het aansturen van de zorgvragers (hulpboeren).
Creativiteit, scheppen en zien van nieuwe kansen, bijvoorbeeld niches
in de markt. Innovatie begint vaak bij hoger opgeleiden of komt voort
uit ondernemerschap. Voorbeelden zijn de scheepsbouw (niche), of
zoals in de beschrijving van de schoonmaakbranche het inspelen op
nieuwe vragen.
Internationalisering: nieuwe en grotere markten, internationale concurrentie die bijvoorbeeld bij de bierbrouwers tot samenwerking vanuit
het versterken van hun positie leidt, goedkoper produceren, importeren van buitenlandse kennis/technologie et cetera.
Ontwikkelingen op de grensvlakken van sectoren die leiden tot nieuwe
18
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beroepen/nieuwe competenties. Voorbeeld hiervan zijn de ‘greenports’
waar medewerkers naast het werk in kassen steeds meer verstand moeten hebben van techniek.
Opscholen/vooruitscholen. Vanuit de gedachte dat door innovatie
voortdurende ontwikkeling van mensen nodig is, gaat een groot bedrijf
in machinebouw/vliegtuigonderhoud de interne opleiding voor lager
opgeleiden inrichten volgens het principe ‘vooruitscholen’, gericht op
competentieverbreding van de medewerkers.

Hoe kunnen trends gesignaleerd worden?
In de versnellingssessie zijn manieren om nieuwe beroepen op het spoor te
komen geïnventariseerd en vervolgens door de deelnemers gewaardeerd op
plausibiliteit.
De methodieken die door de deelnemers redelijk hoog gewaardeerd werden
hebben als kenmerken:
Onderzoek (laten) verrichten naar trends en ontwikkelingen. Voorbeelden
hiervan zijn arbeidsmarktonderzoek, trendonderzoek, vacatureanalyse,
sectoranalyse, verkenning van de Europese markt, inventarisaties via
brancheverenigingen, in kaart brengen van bedrijfsontwikkelingen en
consequenties daarvan, nieuwsanalyse, nieuwe bedrijvigheid in kaart te
brengen en het bijhouden van vakbladen. Soms wordt een specifieke
invalshoek voor onderzoek genomen, bijvoorbeeld onderzoek naar
groeimarkten, onderzoek naar knelpunten aan de vraagzijde van de
arbeidsmarkt.
Zelf waarnemen van ontwikkelingen door intensieve contacten in de bedrijven. Als voorbeelden worden genoemd: gesprekken met personeelsafdelingen, gesprekken met grotere en kleinere bedrijven over veranderingen, maar ook signalen opvangen door naar ervaringen van leerlingen tijdens hun beroepspraktijkvorming (BPV) te luisteren of contact
te leggen met organisaties die veel te maken hebben met innovatieve
bedrijven. Als specifieke invalshoek wordt de suggestie gedaan om het
gesprek te voeren vanuit de grote maatschappelijke trends.
Organiseren van het debat over de te verwachten ontwikkelingen/nieuwe
beroepen. In deze categorie wordt bijvoorbeeld geopperd om het debat
te organiseren met verwante beroepsgroepen, met mensen uit verschillende disciplines, alle relevante partijen binnen een branche te betrekken, maar ook door branches binnen een Europees kader bij elkaar te
brengen.
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Op grond van de casebeschrijvingen is een aantal aanvullingen en verdere
nuanceringen op bovenstaande opsomming te maken.
In de cases zien we naast onderzoek een brede range aan ‘antennes’
die de signalen oppikken: dat kan variëren van directies van individuele bedrijven, brancheorganisaties, KBB’s, regionale opleidingencentra (ROC’s), belangenorganisaties, et cetera.
Er wordt gebruik gemaakt van marktmonitoren en arbeidsmarktonderzoeken, maar dat gaat vrijwel altijd in combinatie met kwalitatief
onderzoek, via gesprekken met bedrijven (bijvoorbeeld over vervangingsvraag of veranderingen). Door ‘triangulatie’, het checken van de
opgevangen signalen bij volgende bedrijfsbezoeken, ontstaat een beeld
van de relevantie van de trend. Dat kunnen ook regionale signalen
zijn.
Bepalen of een ontwikkeling een trend is, is op het moment dat er zich
een kleine ontwikkeling voordoet lastig te bepalen/voorspellen en vereist (grote) materiedeskundigheid.
Algemene/generieke bijeenkomsten, zoals door de Kamer van Koophandel (KvK) georganiseerd, leveren minder op omdat er geen interactie tussen (zeer uiteenlopende) bedrijven plaatsvindt. In plaats daarvan worden bijeenkomsten georganiseerd van subsectoren/bedrijven.
In sommige sectoren (groene sector) spelen netwerken traditioneel al
een belangrijke rol, in andere sectoren (bijvoorbeeld industrie) komt
voorzichtig meer samenwerking tussen bedrijven tot stand.
Soms komen de ‘signalen’ vanuit het onderwijs, dat op bepaalde terreinen cursussen initieert (zonder civiel effect). Dat was bijvoorbeeld
het geval bij de wellness. Een ander genoemd voorbeeld is de ‘human
technology’. De ontwikkeling vindt dan in feite andersom plaats doordat men in tweede instantie gaat vaststellen wat dat dan op de arbeidsmarkt betekent. In beide gevallen blijkt dat niet eenvoudig.
Er lijken verschillen te bestaan in de innovativiteit of de attitude versus
innovatie van verschillende branches. Ook de snelheid van ontwikkelingen binnen branches varieert.
Binnen bedrijven doet zich soms een concentratie voor van signalerend/innovatief vermogen (zie bijvoorbeeld case 1, case 2).
De plaats waar innovatie binnen een bedrijf ontstaat kan bij grote en
kleine bedrijven verschillen. Er zijn signalen dat kleine bedrijven innovatiever zijn dan grote. Binnen grote bedrijven vindt innovatie plaats in
een (afgeschermde) R&D-afdeling. Overigens blijkt uit onderzoek van
hoogleraar Strategisch management Henk Volberda dat innovatieve
bedrijven geen hiërarchische organisatie hebben, maar een platte. Er
20

-

-

-

-

-

3.3

wordt veel in teams gewerkt, die regelmatig van samenstelling veranderen. Werknemers zijn breed inzetbaar en vaak hoog opgeleid. Het
management staat open voor nieuwe ideeën en is goed op de hoogte
van de wetenschappelijke ontwikkelingen op hun gebied. Er is veel
contact met onderzoekers bij universiteiten, hbo’s of een instelling als
TNO. Juist dit soort factoren op het gebied van organisatie en management worden veel belangrijker geacht voor de innovatiekracht van
een bedrijf dan investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D)
(Aan de Brugh, 2005).
De rol van KBB’s varieert. In sommige gevallen heeft een KBB een
voortrekkersrol (zie bijvoorbeeld case 5). Er zijn voorbeelden waar een
ontwikkeling moeizaam van de grond komt, omdat de ontwikkeling
zich voordoet op het snijvlak van sectoren en er meerdere KBB’s
betrokken zijn.
De wijze waarop KBB’s arbeidsonderzoek verrichten varieert per sector/branche en is aan verandering onderhevig. Soms wordt onderzoek
uitbesteed, wordt er een andere structuur geïntroduceerd (accountmanagement), laat men vragen meeliften met ander onderzoek, et
cetera. Het is niet altijd duidelijk waar binnen een KBB het overzicht
van trends/nieuwe ontwikkelingen bestaat.
Overall laten de cases zien dat er een ontwikkeling is naar meer directe
contacten met bedrijven, waarbij ook verschillen tussen kleinere en
grotere bedrijven prominenter naar voren komen.
Door grotere maatschappelijke veranderingen -ook in Europees/internationaal verband- als vertrekpunt te nemen en door ervaringen in de
ene branche te toetsen in een andere branche, komt men ook ontwikkelingen op het spoor.
In alle cases is sprake van groeimarkten, personeelsbehoefte of het zien
van mogelijkheden voor groei.

Betekenis voor het opsporen van innovatieve ontwikkelingen
De ogen en oren van de branche
De bevindingen in de cases suggereren dat over het algemeen de geluiden
en signalen van nieuwe ontwikkelingen in de meeste branches of sectoren
wel naar boven komen en opgepikt worden. Uiteraard is het zaak dat de
gesprekken binnen de bedrijven op de juiste plaats gevoerd worden, omdat
de plaats en het niveau waar innovatie ontstaat binnen grote en kleinere
bedrijven kan verschillen. Dat hangt samen met de organisatie van het pro21

ces. Uit de opsomming in paragraaf 3.2 zijn opsporingsmethodieken af te
leiden die zich in hoofdlijnen laten karakteriseren door een combinatie van
activiteiten en bronnen, directer contact met bedrijven4, bevraging van
(meerdere) relevante stakeholders en niet alleen informatie ‘halen’ maar ook
informatie toetsen. Inhoudelijk zijn er onderwerpen aan te duiden voor een
checklist om ontwikkelingen op het spoor te komen. Zo kunnen de opleidingsadviseurs fungeren als de ogen en de oren binnen de branches.
Vervolgens is het zaak te zorgen dat de verzamelde signalen in de organisatie zodanig worden opgeslagen dat er centraal overzicht is over de ontwikkeling en ze toegankelijk zijn voor de relevante actoren. Een suggestie die
gedaan werd is het neerleggen in een innovatiedatabank, die toegankelijk
zou kunnen zijn voor alle KBB’s.
Innovatief vermogen helpen ontwikkelen
Uit de verkenning komt ook het beeld naar voren dat er verschillen zijn in
innovatiegerichtheid van branches en bedrijven. Hoewel de casebeschrijvingen verre van representatief zijn voor het gehele bedrijfsleven, lijkt het alsof
de meer innovatieve bedrijven -wellicht als onderdeel van hun ondernemerschap- de trends kunnen benoemen en ook ventileren. In de gesprekken
met minder innovatiegerichte branches en/of bedrijven zouden de opleidingsadviseurs een andere rol kunnen vervullen, door -analoog aan de
beschrijving in case 2- het gesprek met bedrijven te voeren over de organisatie van de bedrijfsprocessen: wie in het bedrijf vangen signalen op, hoe is
dat georganiseerd en hoe zijn de processen zo te organiseren, dat de kans
op nieuwe ontwikkelingen groter wordt? Dat betekent in feite een meer
ondersteunende rol om bedrijven te helpen hun innovatief vermogen te ontwikkelen, opdat bedrijven winst boeken door meer structureel aandacht te
besteden aan innovatieprocessen en de benodigde competenties van hun
medewerkers.
Signalen opgevangen, en dan?
In het voorafgaande zijn twee wegen geschetst om signalen, nieuwe ontwikkelingen op het spoor te komen. Eén via directe bevraging door de opleidingsadviseurs en de tweede via de weg van ondersteuning. Op grond van
de voorbeelden die in deze verkenning getypeerd zijn lijkt niet het signaleren het meest lastige punt, maar eerder de vertaalslag van de signalen naar
4

In de versnellingssessie werd door de betrokkenen aangegeven dat er nog een grote
discrepantie bestaat tussen de huidige en gewenste situatie als het gaat om rechtstreeks
en intensief contact met bedrijven.
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een vruchtbaar opleidingstraject. Dat zit ’m in een aantal zaken waarvan
een aantal op deze plek alleen worden aangestipt en in hoofdstuk 4 uitgebreider aan de orde komen.
Voor de hand ligt kleinschaligheid als factor. De kleinschaligheid vormt
immers de aanleiding voor deze verkenning. Deze factor speelt op twee
manieren een rol: aan de kant van de arbeidsmarkt in de zin van een ontwikkeling die op het punt van doorbreken staat, een ‘voorstadium’ van een
trend. En aan de kant van het onderwijs in de zin van een ontwikkeling die
zo specifiek is dat het in het initiële traject niet rendabel is. Het blijkt soms
lastig om vast te stellen wat een trend precies is en welke gevolgen de ontwikkeling heeft voor de arbeidsmarkt en een eventuele scholingsvraag.
Voorbeelden daarvan zijn al eerder genoemd: wellness en human technology. Verder springt in het oog dat de reguliere structuur, de sectorale
indeling en de condities waarbinnen de KBB’s opereren, belemmeringen
kunnen vormen waar zich ontwikkelingen op grensvlakken van sectoren
voordoen (zie bijvoorbeeld de maritieme techniek, de glastuinbouw, de
wellness).
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Van signaal naar passend onderwijstraject
In de casebeschrijvingen zijn verschillende oplossingswegen aan de orde als
het gaat om de vertaling van het signaal in een opleidingstraject. Zoals al
eerder aangegeven is niet elke beschreven route ook een reeds gevestigde
praktijk. De cases bevinden zich in verschillende stadia van ontwikkeling.
We beschrijven hier eerst de gekozen wegen, om vervolgens in te gaan op
overeenkomsten en verschillen die de cases op dit aspect laten zien.

4.1

Behoud, onderhoud of ontwikkeling van deskundigheid?
De beschrijvingen van de cases laten zien dat er verschillende motieven zijn
om een scholingstraject vorm te willen geven. We lopen de cases langs.
In de schoonmaakbranche zijn er allerhande ontwikkelingen die vragen
om verbreding van de aanwezige competenties bij de medewerkers (dagschoonmaak, van brandroetschade naar waterschade et cetera). Het dominante opleidingskanaal is SVS, het brancheopleidingsinstituut. Scholing
wordt gestimuleerd door de eisen van verzekeringsmaatschappijen. Ondanks
vele inspanningen is de samenwerking met Savantis (Vakcentrum Afbouw
en Onderhoud, Presentatie en Communicatie) gericht op kwalificering in
het mbo pas recent van de grond gekomen. De branche is ondernemend.
Het schoonmaakbedrijf straalt ondernemerschap uit en is voortdurend alert
op nieuwe ontwikkelingen en kansen. Voor de ondernemer betekent dat
vaak een urgente scholingsvraag waaraan SVS niet onmiddellijk gehoor kan
geven. Zo voert de organisatie die de opleidingen vaststelt ook eerst zelf
onderzoek uit om een trend vast te stellen alvorens een opleiding te starten.
De ondernemer organiseert daarom zelf scholing op de werkvloer en creëert
oplossingen door zelf bijvoorbeeld units te bouwen. De scholing is gericht
op verbreding van competenties, imago en aantrekkelijkheid van het beroep,
tegengaan van ziekteverzuim en flexibele inzetbaarheid.
Op verzoek van de Industriële Kring is onderzoek en ondersteuning door
ICBA gericht op bevordering van het structureel en meer pro-actief werken
aan innovatieprocessen door industriële bedrijven/de maakindustrie. Het gaat
om het doorlichten van bedrijfsprocessen en vormgeven van doorgaande
aandacht voor het signaleren en vertalen en verankeren van innovaties. De
bedoeling is zo open innovatie bij het MKB gestalte te geven.
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De groeiende vraag en verbreding van de doelgroepen voor zorgboerderijen
leiden tot behoefte aan een werkbegeleider: een vakfunctionaris Zorg en leefomgeving. Er zijn bbl-trajecten opgezet voor werkenden, agrarisch ondernemers, die uitgaan van een dubbele doelstelling van economisch rendement
en zorg. Maar er blijkt ook vraag van jongeren. In de groene sector zijn de
agrarische opleidingscentra (AOC’s) het dominante opleidingskanaal. Het
kenniscentrum leidt niet op, er is geen O&O-fonds en de kwalificatiestructuur lijkt voldoende breed om nieuwe ontwikkelingen een plaats te kunnen
bieden. Het te ontwikkelen traject ligt qua tijdsduur vast en de termijn
-hoewel al ingekort ten opzichte van voorheen- wordt vaak als lang ervaren.
Ontwikkelingen op grensvlakken met sectoren blijken vaak lastig in samenwerking met andere KBB’s op te pakken.
Voor de ontwikkelingen op het gebied van wellness worden er door het
onderwijs al cursussen aangeboden. Voor Kenwerk (Kenniscentrum voor
horeca, bakkerij, reizen en recreatie) was dat een reden om onderzoek te
laten doen naar de betekenis voor de beroepsopleiding, om na te gaan of er
opleidingen in het reguliere initiële onderwijs dan wel in het postinitiële
beroepsonderwijs moet worden ontwikkeld; nieuwe beroepscompetentieprofielen of aanscherping van de bestaande. Daartoe wordt kwantitatief en
kwalitatief arbeidsmarktonderzoek verricht.
In de gezondheidstechniek, die bestaat uit zeer uiteenlopende branches is
sprake van een gestage groei en van druk vanuit de zorgverzekeraars. De
oplossingsstrategie is gericht op meerdere doelen, waaronder het borgen van
de continuïteit van de opleidingsvoorziening voor specifieke gezondheidstechnische beroepen en het streven naar meer instroom in de beroepskolom. De kleine opleidingen worden aan een handvol (soms minder)
ROC’s gegeven en SVGB (Kennis- en opleidingencentrum voor uniek vakmanschap) voert een aantal opleidingen uit onder licentie van een ROC.
Internationale ontwikkelingen, de druk van de zorgverzekeraars en incompany-opleidingen hebben ertoe geleid dat de branches elkaar gevonden
hebben. De gekozen strategie wil alle opleidingen op het gebied van
gezondheidstechniek bundelen in een Nederlandse school voor gezondheidstechniek, waar ook her- en bijscholing verzorgd wordt. Het is dus ook
een strategie van samenwerking. SVGB heeft daarin een belangrijke rol. De
school moet nieuwe doelgroepen aanspreken en oudere doelgroepen trekken, bijvoorbeeld doordat er gewerkt wordt met erkenning van eerder verworven competenties (EVC). Er zijn bedrijven die aangegeven hebben hun
interne opleiding te willen inbrengen als de nieuwe school voldoet. De
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school heeft ook duurzaamheid als oogmerk. Inspanningen zijn ook gericht
op het vmbo om interesse voor de gezondheidstechniek te wekken. De ontwikkeling van de scholingsinfrastructuur gebeurt in de vorm van een experiment innovatiearrangement.
De wens om vakmanschap op het gebied van glasblazen te behouden voor
Nederland en de mogelijkheid om aan de hand daarvan aan een maatschappelijke vraag te kunnen voldoen maar die ook te verder kunnen ontwikkelen, zijn de peilers van het streven van de Vrienden van het Moderne Glas
om een doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo voor glasopleidingen te ontwikkelen. Er is nog geen uitgelijnde strategie. Meerdere gedachten spelen
een rol, zoals samenwerking tussen een aantal ROC’s en bedrijfsleven, internationale samenwerking en het oormerken van een klein percentage van het
budget van ROC’s voor het instandhouden van kleine opleidingen. De
huidige opleidingen zijn op bol-niveau 4 (instrumentmaker glas) en op hboniveau, maar dan sterk gericht op kunst. “Zonder vakmanschap in de basis
geen kenniseconomie.”
Voor de maritieme techniek geldt dat het domein versnipperd is en daardoor
in het verleden niet de goede aandacht kreeg, waardoor ook de opleidingsvraag niet goed geborgd kon worden. De doorstroom binnen de beroepskolom is laag; de traditionele instroom stokt en er is te weinig nieuwe
instroom, terwijl tegelijkertijd technische eisen toenemen en de consumentenvraag verandert. Op initiatief van de HISWA Vereniging en in samenwerking met andere branches en een zestal KBB’s wordt een platform
ingericht, een convenant opgesteld en is een projectplan opgesteld (innovatiearrangement) om vanuit een gemeenschappelijke arbeidsmarktvisie de
scholingsinfrastructuur vorm te gaan geven. Ook hier gaat het om de gehele
beroepskolom, waarbinnen meer maatwerk geboden wordt en waar ook
scholing voor werkenden een plaats krijgt. De opleiding moet zich gaan
onderscheiden door flexibiliteit en maatwerk voor de deelnemers. De
doorlopende lijn is belangrijk voor de branches om perspectief te kunnen
bieden. De innovatie is sectoroverstijgend, wat betekent dat de domeingedachte door alle partijen gedragen moet worden en er een integrale aanpak ontwikkeld moet worden.
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Naast de bevindingen uit de cases is in de oriënterende ronde nog een
aantal andere oplossingsroutes genoemd:
samenwerking tussen ROC’s, particuliere opleidingen en regionale
schildersbedrijven;
samenwerking tussen grote bedrijven om tot gemeenschappelijke
elementen in hun bedrijfsopleidingen te komen, gedreven door concurrentieoverwegingen met het buitenland;
scholing door de leverancier als het gaat om nieuwe producten of
productiewijzen in de voedingsmiddelenindustrie;
een scholingstraject op maat uitgevoerd door een commerciële aanbieder bedoeld voor de scholing van werknemers bij de introductie van
een nieuwe productielijn;
het opscholen van werknemers in de zoetwarenindustrie in een samenwerking tussen branche, O&O-fonds en een KBB;
eigen bedrijfsopleidingen bij de grote bedrijven;
het opstellen van een dossier Creatief Vakman, waarbinnen heel
diverse beroepen en opleidingsinstellingen gaan samenwerken.

4.2

De gekozen oplossingen nader beschouwd
-

-

-

-
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Het initiatief voor de scholingsstrategie kan bij verschillende actoren
liggen. Een branche(opleidings)organisatie, een bedrijf, een O&Ofonds, een KBB, een belangenorganisatie, et cetera. Motieven liggen
op een schaal van ervaren urgentie naar het waarnemen van nieuwe
kansen.
In een aantal gevallen kiest men voor een partner/partners die bekend
is/zijn en met wie men in het verleden goede ervaringen heeft opgedaan. Scholing bij innovatie is geen incidentele activiteit.
In een aantal van de gekozen routes gaat de voorkeur uit naar
kwalificering binnen de reguliere initiële opleiding. Als argumenten
daarvoor wordt duurzaamheid en status/erkenning van het onderwijs
aangedragen, evenals de dekking binnen de beroepskolom.
Zeker waar men behoefte heeft aan nieuwe instroom worden oplossingen beoogd die een doorlopende lijn in de beroepskolom dekken; in
een aantal gevallen tot aan het instellen van leerstoelen toe. Dat is
bijvoorbeeld terug te zien bij de maritieme techniek, het glasblazen en
de gezondheidstechniek. In die gevallen waar ook sprake is van kleinschaligheid, komt er een sterke(re) druk op het vmbo te liggen als toeleverancier voor het mbo. Er worden veel activiteiten ontplooid om

-

-

-

-

-

leerlingen in het vmbo voor een bepaald beroepenveld te interesseren.
In de cases zien we een neiging tot landelijke oplossingen in plaats van
oplossingen die een regionaal karakter dragen. Deels hangt dat samen
met de wens de opleiding in het reguliere traject onder te brengen.
Landelijke oplossingen zijn bijvoorbeeld ook het aanbieden van de
opleiding in een bbl-traject. Er bestaat een spanningsveld tussen de
regio en kleinschaligheid.
Er is een tendens tot samenwerking/netwerken tussen meerdere
actoren in de voorbeelden terug te zien. Dat kan samenhangen met
de kleinschaligheid (samen massa maken) en het streven een levensvatbare opleiding in te richten. Daarmee zien we dat in geval van
kleinschaligheid de oplossing juist vaak omvattend en integraal is.
Samenwerking wordt ook gestuurd doordat de innovatie zich voordoet
op een nieuw domein dat zich uitstrekt over de grenzen van een KBB
heen. In beide gevallen moeten hindernissen overwonnen worden en
moet er ingeleverd worden op de ‘eigenheid’ in het belang van het collectief. Het blijkt soms voor KBB’s lastig om over de formele grenzen
van het werkterrein en daarmee samenhangende formats en bekostiging heen te opereren.
Twee van de drie routes die nog niet zijn uitgekristalliseerd, worden
ontwikkeld en uitgetest in een experiment volgens de regeling innovatiearrangementen. De wegen die bewandeld worden als de continuïteit
van de opleiding in het geding is of als er een nieuwe opleiding gewenst
is, zijn complex en vragen veel uithoudingsvermogen. Er is een tendens
om bedrijven sterker in de opleiding te betrekken, niet alleen inhoudelijk of met het oog op voorzieningen, maar soms ook financieel.
In vrijwel alle gevallen is men geruime tijd bezig met het vinden van
een vruchtbare en werkbare strategie. Het gaat naast de inhoud van de
benodigde scholing ook om de organisatie en de bekostiging ervan. In
de aanloop naar een onderwijstraject worden vele partijen betrokken.
Het is de vraag of de overheid (OCW, EZ) daarbij een standpunt kan
innemen over het behoud van kleine opleidingen en dus vakmanschap.
Gesuggereerd wordt bijvoorbeeld een oormerking van een klein percentage van het budget van een ROC.
Waar een KBB betrokken is gaat het meestal om een strategie in het
reguliere (initiële) onderwijs, een enkele keer om een brancheopleiding. Waar de kwalificatiestructuur voldoende breed is, zoals in de
groene sector, kan een vernieuwing meestal vrij gemakkelijk een plaats
krijgen. Tegelijkertijd zien we in de recentere voorbeelden dat er ook
sprake is van een integrale aanpak in de zin dat alle scholing (initieel,
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Samenvattende conclusies en aanbevelingen: kansen
voor kleinschaligheid
In deze verkenning staat het onderwerp kleinschaligheid centraal. Hoe kunnen kleinschalige innovaties op de arbeidsmarkt opgespoord worden en
welke wegen worden bewandeld om de gevolgen van de nieuwe ontwikkeling in nieuwe kwalificaties en opleidingen een plaats te geven? Door middel
van een oriënterende ronde langs sleutelpersonen en zeven casestudies is
getracht op beide vragen antwoorden te vinden. Doel van de verkenning is
handvatten te bieden voor KBB’s om in het kader van hun taak ‘succesvoller’ met dit soort vraagstukken om te gaan. De resultaten van de verkenning zijn voorgelegd aan een panel van experts.
De factor kleinschaligheid speelt in deze verkenning op twee manieren een
rol:
In de zin van onzekerheid aan de kant van de arbeidsmarkt: gaat het
om een trend of is het een hype?
In de zin van onzekerheid aan de onderwijskant: waar is de benodigde
scholing onder te brengen/hoe is passende scholing te organiseren en
te bekostigen?
In dit hoofdstuk zetten we de voornaamste bevindingen uit de verkenning
nog eens op een rij, waar relevant uitgebreid met aandachtspunten en
opmerkingen uit de expertbijeenkomst.
Groot start klein
Kleinschaligheid is één van de vele vraagstukken die zich voordoen op het
terrein van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is voortdurend in verandering. In ongeveer dertig jaar is het aantal
beroepen teruggelopen van 5.500 naar 1.073, terwijl het aantal functies is
toegenomen van 2.000 naar 23.000 (Kuijpers, 2007). De economie is
gebaat bij innovatie/innovatieve beroepen. ‘Klein’ kan ‘groot’ zijn; dat wil
zeggen dat een ontwikkeling klein kan beginnen, maar kan uitgroeien tot
een ontwikkeling die van vitaal belang is voor de arbeidsmarkt. Voor de
kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven als schakel tussen arbeidsmarkt
en scholen is het van belang om tijdig kansrijke innovaties op te sporen.
Signaleren: de KBB’s als de ogen en oren van de branches
Het vroegtijdig signaleren van een kansrijke ontwikkeling is geen makkelijke
opgave. Het is lastig met zekerheid te voorspellen of een ontwikkeling een
trend zal worden. De casebeschrijvingen laten zien dat de signalen van
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nieuwe ontwikkelingen wel boven komen drijven. Dat laat natuurlijk onverlet dat het belangrijk is ze op te sporen en (systematisch en toegankelijk) in
kaart te brengen. Daarvoor zijn verschillende instrumenten en methodieken
in te zetten, zoals onderzoek (arbeidsmarkt-/trendonderzoek, sectoranalyses,
verkenningen, onderzoek naar groeimarkten of knelpunten aan de vraagzijde
van de arbeidsmarkt), persoonlijke contacten en gesprekken (met personeelsafdelingen, grote/kleine bedrijven, leerlingen, organisaties die te maken hebben met innovatieve bedrijven); door het bij elkaar brengen van relevante
actoren (debat met verwante beroepsgroepen, binnen/buiten branche, op de
grenzen van sectoren, et cetera). Door vanuit grotere maatschappelijke,
technologische veranderingen en ontwikkelingen in de samenleving de betekenis voor bedrijven in kaart te brengen en de opgevangen signalen, ook die
uit andere branches, op verschillende niveaus te toetsen, ontstaat een scherper beeld van de ontwikkeling en is na te gaan hoe specifiek/breed/regionaal
een ontwikkeling is. Een combinatie van bronnen en activiteiten kan er bovendien voor zorgen dat signalen op hun relevantie kunnen worden beoordeeld.
Meer en intensiever contact met bedrijven is een directe manier om ontwikkelingen op het spoor te komen. De versnellingssessie signaleerde een grote
discrepantie tussen de huidige en gewenste situatie als het gaat om rechtstreeks contact van KBB’s met bedrijven.
De informatie die verzameld wordt kan centraal toegankelijk gemaakt worden voor alle KBB’s, bijvoorbeeld in een innovatiedatabank. Dat vergroot
weer de kans op het ontdekken van ontwikkelingen op snijvlakken van sectoren.
Innovatief vermogen helpen ontwikkelen
Naast het signaleren van ontwikkelingen komt uit de casebeschrijvingen de
suggestie naar voren voor een andere, meer ondersteunende rol van de
opleidingsadviseurs om de innovatiekracht van bedrijven te helpen ontwikkelen en meer structureel vorm te geven. In contacten met minder innovatiegerichte branches en/of bedrijven zouden de opleidingsadviseurs het
gesprek met bedrijven kunnen voeren over de organisatie van de bedrijfsprocessen. Wie in het bedrijf vangt signalen op bij klanten en in de omgeving, hoe is dat proces georganiseerd en hoe zijn de processen zo te organiseren dat de kans op nieuwe ontwikkelingen groter wordt? Dat doet
uiteraard ook een beroep op de competenties van opleidingsadviseurs.
In de expertbijeenkomst van 18 maart 2008 is door Kenwerk een conceptprocesmodel gepresenteerd voor de ontwikkeling en het onderhoud van
kwalificatiedossiers. Bepleit wordt het goed organiseren van arbeidsmarkt32

onderzoek en het periodiek en systematisch betrekken van deze gegevens.
Arbeidsmarktonderzoek is in verschillende branches op uiteenlopende
manieren georganiseerd. Sociale partners hebben daar een stem in. “Goed
zicht op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt geeft de mogelijkheid om kleinschalige ontwikkeling beter in beeld te brengen. Goed beroepsonderwijs vereist goede
arbeidsmarktinformatie.” De panelleden nuanceren dit geluid door te wijzen
op de sterke en natuurlijke binding van de KBB’s met hun eigen werkveld.
De informatie uit arbeidsmarktonderzoek wint in waarde door de dialoog
daarover met de achterban. Andere informatiebronnen zijn bijvoorbeeld
scholen of uitzendbureaus. Gewezen wordt op het leggen van contacten
tussen opleidingen en bedrijven met vernieuwende concepten (Ryan Air,
IKEA). Tot slot kan aanbod ook vraag scheppen (denk bijvoorbeeld aan de
Cas Spijkers Academie). Het zoeken naar arbeidsmarktrelevantie is een
uitdaging voor KBB’s en scholen samen, om samen in de regio zinnig te
opereren.
De cases laten zien dat de signalen van nieuwe ontwikkelingen in die gevallen wel zijn komen bovendrijven en door verschillende actoren opgepikt
worden. Het openstaan voor (brede) ontwikkelingen, het zien van kansen
(ondernemerschap) en kijken over grenzen heen zijn daarin bevorderende
factoren.
Samengevat luidt de boodschap:
“Benut de natuurlijke binding met het werkveld en ga in dialoog. Combineer bronnen om signalen op te vangen. Laat niet de formele structuren leidend zijn, maar
geef dynamiek en innovatie een kans om te groeien.”
Een tweede kwestie is de vraag welke routes er mogelijk zijn om te voorzien
in deskundigheid. Daarbij wordt aangetekend dat een kleinschalige ontwikkeling niet altijd een scholingsprobleem met zich mee hoeft te brengen. In
de verkenning is expliciet gezocht naar voorbeelden van kleinschalige innovatie op de arbeidsmarkt waar zich wél een deskundigheidsprobleem heeft
voorgedaan.
Van signaal naar passend scholingstraject
Complexer is de vertaalslag naar -uiteindelijk- een vruchtbaar onderwijstraject. Dat heeft niet alleen met de inhoud te maken, maar vooral ook met
de organisatie ervan. De publieke taak van de KBB’s richt zich op het mbo.
Voor het realiseren van een vernieuwd opleidingenaanbod kunnen andere
gremia nodig zijn, of kan het nodig zijn dat bestaande gremia op een andere
manier gaan opereren. Het gaat om het vinden van een gunstige combinatie/samenstel van een arbeidsmarktbehoefte, het aanspreken van studenten
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en ondernemerszin/creativiteit. Daarbij kunnen andere arrangementen naar
voren komen, door bijvoorbeeld te kijken wat er in het bedrijfsleven mogelijk is binnen het bestel (erkend leerbedrijf, bedrijfsscholen).
“Innovatie vraagt om speelruimte en creativiteit en niet om een dichtgetimmerde
(standaard) aanpak.”
Ontwikkelingen, zoals het voorbeeld van wellness, laten zien dat met het
signaleren van een trend nog niet onmiddellijk duidelijk is wat die ontwikkeling precies betekent voor de beroepsuitoefening. Gaat het om een heel
nieuw beroep, een functie of een specialisatie of een andere/nieuwe combinatie van competenties?
De kleinschaligheid van een ontwikkeling aan de kant van de arbeidsmarkt
maakt de voorspelbaarheid ervan moeilijk. En de kleinschaligheid of specificiteit van de ontwikkeling heeft aan de kant van het onderwijs consequenties voor met name het organiseren en onderbrengen van het onderwijs.
(Hoe) zijn ROC’s in staan om kleine opleidingen in de lucht te houden? Er
lijkt een voorkeur voor het reguliere bekostigde onderwijs, vanwege status,
de ‘kwalificatiewaardigheid’ en duurzaamheid. Tegelijkertijd betekent dat
meestal ook dat er een langere weg te gaan is. Bij de zorg voor nieuwe
instroom worden strategieën ingezet die de hele beroepskolom dekken en
komt er een forse druk op het vmbo als aanleverende route. De inzet kenmerkt zich door integraliteit, zowel in samenwerking met meerdere actoren,
door de betrokkenheid van alle opleidingsniveaus als in inhoud van de scholing, gericht op alle doelgroepen en met meer accent op praktijkleren. Er
lijkt een tendens naar oplossingen met een landelijk karakter in tegenstelling
tot een regionaal karakter. Er bestaat een spanningsveld tussen de regio en
kleinschaligheid.
Er bestaat behoefte aan meer maatwerk in de opleidingen. Wellicht kunnen
de nieuwe kwalificatiedossiers hierin meer mogelijkheden/ruimte bieden.
Het is opmerkelijk dat in een aantal gevallen de levensvatbaarheid van de
strategieën in experimenten wordt uitgetest.
De samenwerking tussen de KBB’s blijkt op meerdere vlakken een aandachtspunt: zowel om signalen op snijvlakken van branches en sectoren op
het spoor te komen, te beoordelen, om de gevolgen daarvan in onderwijstermen te duiden en samen te werken aan (nieuwe) vruchtbare onderwijstrajecten, als ook om nieuwe kansen te creëren. De bestaande structuur lijkt niet
altijd even bevorderlijk voor de (regionale) samenwerking. De eerste stappen
zijn gezet: voorjaar 2008 zijn er veertig samenwerkingsdossiers van KBB’s.
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Cruciaal voor kansen voor kleinschaligheid: het thema op de
agenda houden
Innovatie vraagt om speelruimte en om foutentolerantie. Dat heeft consequenties voor de benadering: open, op maat en geen dichtgetimmerde
routes. Innovatie vaart wel bij ‘buiten de gebaande paden’ kunnen denken
en opereren, bij experimenteren en risico’s nemen. Huidige procedures zijn
met name gericht op zekerheid en duurzaamheid, het borgen van kwaliteit.
‘Vrije ruimte’, experimenteerruimte of vrijhavens, ook in de structuur,
kunnen innovatie meer kansen bieden.
Behouden en uitbouwen van vakmanschap en het stimuleren van ontwikkeling vanuit kleinschaligheid kan niet (alleen) aan de markt worden overgelaten, zo stelt men. Het koersen is op succesvolle samenwerkingsverbanden
van scholen, branches en KBB’s in de regio. Dat vraagt ook om een bovensectorale blik. Aan de overheid zou gevraagd kunnen worden om met het
oog op duurzaamheid en nieuwe kansen met initiatieven te komen die dit
vakmanschap blijven garanderen. De suggestie is gedaan van oormerking
van budget voor kleine, niet-rendabele opleidingen. Dat draagt een risico in
zich van weinig dynamiek. Toch is de vraag aan de orde hoe ROC’s hun
kleinschaligheid (kunnen) organiseren. Ook met de nieuwe beroepskwalificaties is het aantal CREBO-nummers hoog en is er een aanzienlijk aantal
uitstroomdifferentiaties met minder dan vijftig deelnemers. Wordt er bijvoorbeeld veel geclusterd? Wat betekent dat voor het gezicht van de opleiding/het werkveld?
De strategie van samenwerking tussen verschillende actoren vraagt om een
(bovensectorale) regierol van KBB’s tussen bedrijven en opleidingsinstellingen. De regio is daarin een aandachtspunt. Die regierol is ook nodig ook
proactief kansen voor kleinschalige innovatie stimuleren.
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Bijlage II

Gespreksleidraad voor de cases

A
-

Positionering en kenmerken van de sector/bedrijfstak
organisatie;
(prognoses) werkgelegenheid, personeelsverloop;
economisch belang;
regionale gebondenheid;
omvang bedrijfstak, aantal bedrijven, kenmerken;
gemiddelde bedrijfsgrootte.

Context
Wie vormen het relevante netwerk rond deze case?
Niveau van het werk/relevante opleidingen?
Waar zitten relevante opleidingen? Hoe uniek is de opleiding?
Mate van geslotenheid van het werk/beroep (toegang tot het beroep: is
diploma/certificaat een vereiste)?
Relevante kenniscentra (welke/samenwerking).
Welke opleidingstraditie bestaat er?
B
-

-
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Beschrijving van de innovatie/ontwikkeling op de
arbeidsmarkt
Welke beweging/ontwikkeling heeft zich voorgedaan op de arbeidsmarkt (onderwerp case)?
Wat heeft dat getriggerd, bijvoorbeeld:
personeel, instroom, vergrijzing;
vacatures;
technologische ontwikkeling;
consumentenvraag;
maatschappelijke ontwikkelingen;
wet- en regelgeving;
internationalisering;
ICT.
Verschillen grotere en kleinere bedrijven.
Verschillen naar regio.
Hoe heeft men deze signalen herkend/opgepikt?
Wie ziet daarvan de eerste signalen?

-

C
-

D
-

Hoe wordt bepaald of een ontwikkeling kansrijk is? Wat maakt een
ontwikkeling/signaal een trend?
Hoe zouden externen die ontwikkeling kunnen opsporen?
Hoe en waar wordt bepaald of er actie wordt ondernomen naar aanleiding van die signalen?
Betekenis van de ontwikkeling in termen van (behoud/
onderhoud/uitbouw) deskundigheid
Wat betekent de ontwikkeling voor de beoefening van het beroep, in
termen van profiel, verbreding van kwalificaties, generalisme/specialisme et cetera?
Hoe worden de noodzakelijke kwalificaties/benodigde veranderingen
geïdentificeerd?
Hoe en wie bepaalt dat er sprake is van een deskundigheidsprobleem/
opleidingsvraag?
Is er een keuze tussen intern/zelf opleiden of extern opleiden?
De gekozen oplossingsstrategie
Wie neemt het initiatief?
Welke oplossingen zijn overwogen?
Welke argumenten/factoren zijn doorslaggevend voor een gekozen
oplossing/weg?
Welke partijen zijn betrokken?
Hoe heeft de scholing vorm gekregen? Gaat het om een nieuwe
opleiding of een nieuwe manier van opleiden?
Wat werkte daarbij stimulerend of belemmerend?
Binnen welke tijdspanne is de oplossing gerealiseerd?
Welke risico’s en kansen spelen daarbij een rol?
Zijn er alternatieven?
Hoe tevreden is men over de gekozen weg?
Welke ondersteuning zou men eventueel hierbij wensen?
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Bijlage III

Casebeschrijvingen
1
2
3
4
5
6
7

Ontwikkelingen in de schoonmaakbranche
De ontwikkeling van innovatief vermogen bij industriële bedrijven
Ontwikkeling zorgboerderijen
Wellness
Gezondheidstechniek
Behoud vakmanschap glasblazen
Maritieme Techniek

Case 1
Ontwikkelingen in de schoonmaakbranche
Reconditioneringsbedrijf/SVS

1.1

Positionering en kenmerken van de bedrijfstak
Er zijn ongeveer 200.000 mensen werkzaam in de schoonmaakbranche. Dat
zijn overwegend parttimers. Schoonmaak is redelijk onzichtbaar werk. Er
zijn veel kleine bedrijven die zich toeleggen op één aspect, bijvoorbeeld glasbewassing. Daarnaast zijn er een paar heel grote bedrijven zoals Asito en
ISS. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vermeldt voor 2006
voor de totale schoonmaakbranche een kleine 7.000 bedrijven, waarvan
meer dan 90% zich toelegt op de reiniging van gebouwen. Ruim 100
bedrijven tellen meer dan 100 werknemers (website Statline, CBS). Het
schoonmaken van gebouwen is het grootste specialisme. Daarnaast hebben
schoonmaakbedrijven zich gespecialiseerd in glas- en gevelreiniging, calamiteitenreiniging, schoonmaak in de voedingsmiddelenindustrie, gezondheidszorgreiniging, schoonmaak in de vervoerssector en schoonmaak voor particulieren.
De totale aanbestedingen in de Nederlandse schoonmaakbranche bedroegen in 2006 575 miljoen euro. Daarvan was 75 miljoen euro Europees en
500 miljoen euro niet-Europees. In het tweede kwartaal van 2007 is de
omzet van de schoonmaakbranche 5% hoger dan een jaar daarvoor. De
omzet van de branche stijgt de laatste jaren gestaag. In 2004 bedraagt de
totaal gerealiseerde omzet 3,9 miljard euro (website schoonmaakwereld).
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De branche zit overzichtelijk in elkaar: bedrijven brengen offertes uit om
schoonmaakwerkzaamheden te mogen doen, krijgen een opdracht al dan
niet gegund en brengen mensen bij elkaar brengen die de klus kunnen
klaren. Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, woningbouwverenigingen en particulieren.
Het verloop in de branche is groot. Veel werknemers zien de schoonmaak
als een opstap naar ander werk. De verdeling vrouwen versus mannen is
65-35%. Naar leeftijd bezien is de helft tussen de 25 en 45 jaar, een kleine
20% is jonger dan 25 jaar en 30% is ouder dan 45 jaar (bron: CBS). Er
wordt veel gedaan aan verbetering van het imago.
Perspectieven voor de branche zijn gunstig. Er is een intensieve samenwerking tussen brancheorganisaties, opdrachtgevers en ministeries met als
gevolg betere arbeidsvoorwaarden, opleidingsmogelijkheden en verdere
professionalisering van de branche (bron: Schoonmaakwereld/CNV, FNV,
OSB).
Netwerk/organisatie
De Stichting Scholing en Vorming Schoonmaakbedrijven en -diensten
(SVS, het brancheopleidingsinstituut) is opgericht in 1977 door vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. De algemeen verbindend verklaarde CAO in de schoonmaakbranche bevat een scholingsparagraaf waarin geregeld is dat elke werkgever een heffing op de loonsom
moet betalen ten gunste van het O&O-fonds. Werkgevers kunnen hun
medewerkers door SVS laten opleiden, hetgeen door het O&O-fonds
gefinancierd wordt. De belangrijkste groep die wordt opgeleid zijn de zittende mensen in de schoonmaakbranche. In de RAS (Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche) zijn werkgevers en
werknemers vertegenwoordigd. De RAS houdt onder meer toezicht op de
naleving van de CAO en stelt ook de opleidingen vast. De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) is de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland.
Opleidingen
SVS is het brancheopleidingsinstituut. SVS telt 9.000 cursisten per jaar.
Meer dan 90% van de cursisten zijn schoonmakers in schoonmaakbedrijven
(cijfers SVS, 2006). Dat gaat om schoonmakers in de breedte: glazenwassers, gevelreinigers, mensen die in de voedselverwerkende industrie werken,
in ziekenhuizen, in de bouw et cetera. Het belangrijkste deel van de cursisten (70%) zijn de uitvoerenden tot en met lager kader. SVS biedt de
mogelijkheid tot opleidingen die achter elkaar doorlopen kunnen worden:
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algemene vakopleidingen, specialistische vakopleidingen; veiligheidsopleidingen, lager kaderopleidingen, kaderopleidingen schoonmaakdienstverlening en leergang management. Daarnaast zijn er veiligheidsopleidingen,
opleidingen gericht op het kwaliteitsmeetsysteem VSR (Vereniging Schoonmaak Research) en trainingen voor bijzondere groepen, zoals mensen in een
penitentiaire inrichting, toeleiding voor werklozen, sociale werkvoorziening,
et cetera. Opleidingen worden zowel als regulier aanbod verzorgd als ‘incompany’. Het brancheopleidingsinstituut werkt met een door de sector
erkende diplomastructuur, bekend bij OCW. Momenteel ontwikkelen SVS
en Savantis een vakgerichte kolom ‘Schoonmaken en Glazenwassen’ in het
beroepsonderwijs (WEB-kwalificaties). Niveau I (volgens AKA-systematiek)
is beschikbaar, aan de niveaus II en III wordt gewerkt. Facilitaire Dienstverlening (FD) is overgegaan van Calibris (voorheen OVDB) naar Kenwerk.
Binnen FD bestaan alleen niveau II en IV, geen niveau I.
Het betrokken bedrijf maakt deel uit van de sector Reiniging na calamiteiten. Op basis van omzetgegevens realiseert deze specialisatie bijna 3,5% van
de totale omzet van de schoonmaakbranche. Er zijn ongeveer 2.500 mensen
werkzaam. Bedrijven uit deze sector dienen te voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Stichting Salvage (verzekeringsmaatschappij). Het certificaat
‘Salvage en reconditionering’ is verplicht voor deskundigen in de organisatie. Het betrokken bedrijf is gestart als eenmansbedrijf en telt momenteel 85
werknemers in fulltime werkverband. Opdrachtgevers zijn bedrijven en verzekeringen en een kleine tak particulieren. Het werk (brandschadereiniging)
doet zich voor in pieken rond feestdagen.

1.2

Beschrijving van de innovatie/ontwikkeling op de arbeidsmarkt
Er is een aantal algemene trends waarneembaar in de schoonmaakbranche:
schaalvergroting/strategische samenwerkingsverbanden;
kortere contracttermijnen met het oog op flexibilisering en kostenbeheersing;
hogere veiligheidseisen voor professionele laddergebruikers (schilders
en glazenwassers, maar ook hoogwerkers, rolsteigers, et cetera);
verbetering van arbeidsomstandigheden ook met het oog op daling van
ziekteverzuim en het verloop (bron: Kennisbank, website Rabobank).
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Onder meer onder invloed van de verzekeringsmaatschappijen is er een
ontwikkeling gaande dat het schoonmaakbedrijf als hoofdaannemer gaat
optreden voor diverse diensten. Na een brand gaat het bijvoorbeeld om het
leeghalen van een woning, reiniging, schilderen, elektra regelen et cetera.
Voor zowel de verzekeraar als de particulier is het prettig dat er één aanspreekpunt is. Dat geldt niet alleen na brand. Ook in de schoonmaak van
gebouwen is de ontwikkeling waarneembaar dat een schoonmaker breder
ingezet wordt dan alleen voor de schoonmaakactiviteit. Een schoonmaker
wordt bijvoorbeeld ook ingezet voor de post, koffie, het schoonmaken van
het terras, maar ook keukenreiniging. Als dat laatste het geval is gaat een
medewerker op een cursus ‘foodreiniging’ bij SVS.
Een dergelijke verbreding is ook zichtbaar ten gevolge van de WMO (Wet
maatschappelijke ondersteuning), waarbij gemeenten bepalen welke organisaties huishoudelijke hulp aan ouderen en gehandicapten gaan leveren.
Daardoor kunnen ook schoonmaakbedrijven inspelen op de thuiszorgmarkt.
Asito heeft bijvoorbeeld recent de Thuiszorg Service Nederland overgenomen en er zijn meer voorbeelden bekend. Bezuinigingen maken dat de
gemeenten voor huishoudelijk hulp schoonmaakbedrijven inschakelen, die
gemiddeld lagere uurtarieven hanteren dan de thuiszorg.
Het betrokken bedrijf ervaart een steeds verdere uitbreiding van werkgebieden. Op het moment verricht het bedrijf bijvoorbeeld ook activiteiten op het
gebied van ontruiming, zoals ontsmetting en ontgeuring. Ontruimingen van
huizen kwamen vroeger twee keer per jaar voor, nu zijn er dat twee, drie per
dag. Mensen moeten betalen voor afval, dus gooien dat buiten neer of laten
het in de woning liggen. “Dan heb je ook met instanties te maken, politie,
GGD, deurwaarders. Je start ergens en wordt steeds meer gevraagd voor
verwante activiteiten.” Nu wordt het bedrijf ook als enige in een grote regio
gevraagd voor het ontgeuren van woningen van woningbouwverenigingen
waarin een overledene heeft gelegen. Daarvoor gebruikt het bedrijf een
procedé dat ontwikkeld is in Amerika, met enzymen. Het bedrijf is een koploper als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en diensten.
“Ik wil werk doen wat anderen niet doen.”
De verbreding van de werkzaamheden maakt het voor werknemers aantrekkelijker om in de branche te blijven werken. Het komt ook het imago van
het vak ten goede. Het ziekteverzuim in het bedrijf is heel laag. Bovendien
zijn alle mensen flexibel inzetbaar.
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Het doorlopen van de scholingsroute in verticale zin maakt het voor managers mogelijk inschattingen te kunnen doen van de kengetallen: hoeveel tijd
is nodig, welke stoffen zijn nodig?
De economie is sterk van invloed, niet alleen in de hoeveelheid werk, maar
ook in de personeelsvoorziening. Als het economisch goed gaat wijken mensen in de schoonmaakbranche sneller uit naar andere bedrijfstakken (bijvoorbeeld beveiliging). Die situatie kan snel omslaan. “Vorig jaar had ik nog
25 sollicitanten op één vacature; nu krijg je niemand.” Het bedrijf voorziet
nu in personeel vanuit een nabije regio in Duitsland.
Een andere innovatieve trend in de branche is de dagschoonmaak. De
ondernemer is hier een groot pleitbezorger van. Het geeft met name vrouwelijke werknemers flexibiliteit, omdat het te combineren is met spitsuren in
het gezin en de opvang van kinderen. Maar ook voor de klant is het aantrekkelijk, omdat de schoonmaker ad-hoc-klussen kan oppakken en men meteen
resultaat ziet van de actie. De schoonmaker is meer betrokken bij het
bedrijf. Het komt ook de beveiliging van een pand ten goede, omdat het
pand niet ’s avonds langer open hoeft te blijven. Dagschoonmaak moet een
toegevoegde waarde hebben, anders werkt het niet. Het moet bijvoorbeeld
niet storend zijn. Het gaat ook om de aandacht en de zorg die er van de
schoonmaker uitgaan. Een ander dilemma in de dagschoonmaak is: wie is
de baas van de dagschoonmaker? Is dat het schoonmaakbedrijf of de
opdrachtgever? Overdag schoonmaken is voor veel schoonmakers plezieriger, veiliger en komt ook door de acceptatie van de gebouwgebruikers het
imago van het vak ten goede.
De ondernemer signaleert een ontwikkeling in de vraag binnen de branche.
Doordat mensen minder roken en er meer aan brandpreventie (rookmelders) gedaan wordt, neemt de vraag op het gebied van brand- en roetschadereiniging af. Aan de andere kant komt er steeds meer waterschade. “Dat
lees je in de krant en dat zie je om je heen. Nederland krijgt een steeds natter klimaat en in deze regio stroomt de rivier vaak over. Ook speelt een rol
dat mensen zelf klussen met goedkoop materiaal in plaats van de loodgieter
in te schakelen.” Van 90% brand- en 10% waterschade is de verhouding
voor het bedrijf gegroeid naar 30% brandschade en 70% waterschade. “Dat
is nu gewoon de markt in Nederland en die signalen merk je aan den lijve.”
De ondernemer gaat vaak met de werknemers mee als ze op pad gaan en
vangt zo ook signalen op.
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1.3

Betekenis van de ontwikkeling in termen van (behoud/onderhoud/uitbouw) deskundigheid
De verbreding van activiteiten vraagt om meerdere specialismen. Medewerkers binnen het bedrijf starten als glazenwasser in verschillende contexten,
en doorlopen het hele traject: glaswassen, schoonmaak, tapijtreiniging,
hogedruk-, brand- en roetreiniging. Na twee jaar bekijkt men waar zijn
voorkeur naar uitgaat. Maar men blijft breed inzetbaar.
Ook arbotechnische regelgeving heeft gezorgd dat het volgen van scholing
wordt gestimuleerd. Ziekteverzuim ontstaat vaak door verkeerd bukken en
tillen. Kwaliteitscriteria van verzekeringsmaatschappijen nopen eveneens tot
scholing.

1.4

De gekozen oplossingsstrategie
Het bedrijf wil zijn medewerkers graag door SVS laten opleiden. Maar op
het moment dat de ondernemer de activiteiten binnen zijn bedrijf op het
gebied van waterschade wilde vormgeven, was de opleiding voor waterschade er nog niet. “Twee jaar geleden zei iedereen: dat komt wel goed.
Maar je moet juist inspelen op wat er nu gebeurt. En deze trend (waterschade/calamiteiten) blijft. Alle bedrijven blijven brandschadereiniging er
wel bij doen.”
Bij gebrek aan alternatieven in Nederland heeft de ondernemer vervolgens
zijn licht opgestoken in Amerika. Daar zijn technieken ontwikkeld waarmee
men niet in drie maanden -zoals in Nederland- maar in twee dagen huizen
droogt. Men droogt de houten huizen met een soort orkaanwind, een centrifuge.
De weg naar SVS is voor bedrijven in de schoonmaakbranche een automatisme. De ROC’s staan ‘mijlenver’ van de praktijk. Maar voor de ondernemer duurt het ook bij SVS even voordat een opleiding in het aanbod is
opgenomen. Om die reden gaat hij over tot zelf opleiden binnen het bedrijf.
Waarom duurt het even? “De RAS, die de opleidingen vaststelt, stelt vragen.
Hoe kom je aan deze trend, wat heb je onderzocht, is er een programma
voor? Dan ben je weer vier maanden verder. Vanuit je ondernemerschap wil
je morgen starten.” Zo vermeldt de ondernemer ook als voorbeeld dat hij
gepleit heeft voor opname van scholing in inpak- en uitpakwerkzaamheden
bij SVS in het aanbod, omdat bij brandschade die werkzaamheden het
merendeel van de tijd in beslag nemen. Voor dit voorbeeld heeft hij materiaal geschreven. Vervolgens moet dat aan een scholingspakket worden toe45

gevoegd en georganiseerd worden en er moet budget voor gevonden worden. Ook daar gaat weer tijd overheen. De scholing die nodig is komt er
altijd wel, maar het zou sneller en flexibeler moeten kunnen. De ‘ambtelijke
molen’ is daar belemmerend in.
De scholing die de ondernemer zelf op de werkvloer organiseert concentreert zich altijd op de vraag: wat kan er gebeuren? Hoe moet je omgaan
met machines, hoe kun je het water opruimen, wat speelt er arbotechnisch?
Bij de overwegingen geldt ook: hoeveel markt is ervoor? Om meerdere
waterschades tegelijk aan te kunnen heeft de ondernemer een unit gebouwd
waarin het bedrijf vijf schades tegelijk aankan. De medewerkers zijn praktijkgericht, zo ook de opleidingen. Men zet een hal onder water en laat
mensen het water opsoppen. Op zaterdag oefent men met technieken tot
het inparkeren van grote vrachtwagens. In de praktijk krijgt men dan direct
feedback op technieken en houdingen. De praktijkgerichte insteek van SVS
wordt zeer gewaardeerd.
De ondernemende houding en het snel willen inspringen op zaken maakt
dat het op opleidingengebied vaak een kwestie wordt van -zeker in eerste
instantie- zelf het wiel uitvinden. Ook voor praktische problemen creëert
de ondernemer oplossingen. Zo heeft hij een unit gebouwd waarmee men
’s nachts makkelijker kan werken. Per 1 januari 2008 mogen glazenwassers
geen 9 meter hoog meer wassen maar 6 meter. Een extra hoogwerker kan
een bedrijf bij de klant doorberekenen, maar de ondernemer is zelf bezig
een unit te bouwen.
De bedrijfsleider is ook opleider bij SVS. Daardoor komt kennis uit de
bedrijven in de opleidingen terecht. Maar zelf steekt hij er ook wat van op.
In de wandelgangen tijdens de opleidingen wordt tussen de regio’s informatie uitgewisseld over nieuwe trends.

Case 2
De ontwikkeling van innovatief vermogen bij
industriële bedrijven
ICBA-onderzoek voor de Industriële Kring Nijmegen

2.1

Positionering en kenmerken van de bedrijfstak
De leden van de Industriële Kring Nijmegen (IKN) behoren tot de maakindustrie. Het zijn verschillende bedrijven: metaalbedrijven, medisch-tech-
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nologische bedrijven, installatiebedrijven, papierfabrieken, drukkerijen. Het
gemeenschappelijke tussen de bedrijven is dat ze in dezelfde regio gevestigd
zijn, minimaal dertig werknemers in dienst hebben en dat ze iets produceren. Naar processen bezien hebben al deze bedrijven te maken met inkoop,
engineering en productieprocessen.
De Nederlandse maakindustrie heeft te maken met een aantal trends:
toenemende internationalisering;
de ‘prijstang’ tussen leveranciers en afnemers waarin veel bedrijven
geraken;
verschuivingen in de productieketen: van toeleveranciers wordt meer
en meer verwacht dat ze niet alleen de toelevering verzorgen, maar ook
bijvoorbeeld onderhoud en service voor hun rekening nemen en complete pakketten leveren in plaats van alleen onderdelen.
Sectoronderzoek van ABN Amro voorziet als effect van deze trends dat een
deel van de Nederlandse industrie zich gaat verplaatsen naar andere landen.
Er vindt daarmee een ontwikkeling plaats van produceren op lokaal niveau
naar uitgroeien op nationaal niveau en uiteindelijk produceren op Europees
niveau. Het onderzoek concludeert dat er een groot en interessant aantal
activiteiten overblijft in Nederland: “Zo kan de Nederlandse maakindustrie
profiteren van een goed ontwikkelde industrie in Nederland en de buurlanden.
Juist door zich niet alleen te focussen op het produceren, maar ook te werken aan
product- en procesinnovaties, het opereren op nichemarkten en het waarborgen van
een constante en hoge kwaliteit heeft de maakindustrie ook in Nederland een
toekomst.”
Netwerk/organisatie
De Industriële Kring behartigt de belangen van haar leden op een groot
aantal terreinen: de relatie naar het (technisch) onderwijs, de regionale
infrastructuur, het economisch beleid van de verschillende overheden, de
ontwikkeling van bedrijventerreinen et cetera. Daarnaast is de vereniging
een ontmoetingsplaats. De directies van de bijna honderd ledenbedrijven
spreken elkaar op ledenvergaderingen en op de door de IKN georganiseerde
seminars en discussiebijeenkomsten. “Industriële bedrijven bevinden zich in
een transformatieproces van een traditionele maakindustrie naar een kennisintensievere bedrijvigheid. Innovatie en kenniseconomie zijn in onze sector
dagelijks gevoerde begrippen. De IKN stimuleert en ondersteunt actief dit
veranderingsproces door een forum te bieden aan haar leden” (website
IKN).
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2.2

Beschrijving van de innovatie/ontwikkeling op de
arbeidsmarkt
Bij het vijftig jarig bestaan van de Kring heeft IKN door de Radboud
Universiteit onderzoek laten verrichten onder haar leden (Dankbaar, 2006).
Uit het onderzoek kwam naar voren dat IKN-leden (te) weinig gestructureerd bezig zijn met innovatieprocessen. Voor IKN vormt dat gegeven de
aanleiding om de innovatiekracht van haar leden te helpen bevorderen en
haar eigen dienstverlening op dit gebied intensiveren. De maakbedrijven
doen allemaal aan innovatie, maar dit gaat met kleine stapjes en is vaak
vraaggestuurd. Een meer robuuste en proactieve aanpak is gewenst. Het
Innovatiecentrum Beroepsonderwijs-Arbeidsmarkt (ICBA) heeft de opdracht
gekregen een rol te spelen in deze aanpak (zie verder paragraaf 2.3).
ICBA heeft een verkennende ronde langs de bedrijven uitgevoerd om de
stand van zaken in kaart te brengen, met als centrale aandachtspunten:
‘Welke processen spelen in de bedrijven en hoe gaan de mensen binnen de
bedrijven met innovatieprocessen om? Hoe worden medewerkers gestuurd
opdat ze meer signalen ontdekken?’ Dat kan gaan om ‘verstoringen’ in het
werkproces of om een zoektocht naar slimmere of inventievere oplossingsmethoden dan de huidige techniek biedt. Bedrijven verschillen daarin. Bij
het ene bedrijf is pas aan het eind van de rit duidelijk dat een bepaalde activiteit meer tijd heeft gekost en worden storingen niet structureel gemeld, bij
een ander bedrijf zijn daar meldingssystemen of formulieren voor en worden
bevindingen met elkaar besproken. Dat laatste leidt tot leren: men bekijkt
hoe iets opgelost kan worden als het zich vaker voordoet. Verschillen uiten
zich ook in hoe bedrijven met een klant omgaan. “Een opdracht kan groen
of rood worden, maar waar het echt om gaat is hoe de vraag van een klant
zich gaat ontwikkelen, zodat je als bedrijf een partner wordt van de klant.”
Een voorbeeld is dat van een nieuwe fabriek die gebouwd moest worden,
waarin men het onderhoud wilde minimaliseren. De persoon in kwestie
nodigde een schoonmaakbedrijf uit om vooraf mee te denken over het
inrichten van de toiletten. Uiteindelijk is dat niet gelukt. Het schoonmaakbedrijf kon wel aangeven wat er weg zou moeten als de inrichting klaar was,
of hoeveel tijd het schoonmaken in beslag zou nemen, maar in een voorstadium meedenken lukte niet. Voor die rol was men niet opgeleid. Op
Schiphol heeft men wel een partner gevonden die dat kon.
De volgende vraag binnen de verkenning luidde: ‘Wie in het bedrijf kan met
klanten omgaan? Is dat de accountmanager of zijn er nog andere mensen
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met klantencontacten? En over wat voor ontwikkeling gaat het? Wat vraagt
die ontwikkeling voor eventueel ander gedrag bij medewerkers?’ Het gaat
dus niet zozeer om de inhoudelijke ontwikkeling of innovatie, maar de vraag
of en hoe bedrijven oog hebben voor de klant en hoe ze dat in hun processen organiseren. De directeur van een onderneming kan de beslissing
nemen om tot een bepaalde actie -bijvoorbeeld een nieuw product- over te
gaan, maar het gaat er meer om dat de geledingen daaronder op een andere
manier aangestuurd worden of ruimte krijgen. De culturen binnen bedrijven
verschillen op dat punt. Er zijn bedrijven die veel hts’ers in dienst hebben,
maar waar de hts’ers geen enkele ontwikkelingsopdracht hebben. Alles
wordt van boven gestuurd. En er zijn bedrijven met lager uitvoerend personeel die wel ideeën genereren. Bedrijven zijn vaak niet bewust bezig met
hun eigen organisatie. Dat gebeurt pas als er iets verandert, als men bijvoorbeeld van specials overgaat naar serieproductie of van kleinere naar grotere
opdrachten. Op dat moment moet de organisatie veranderen.
Het innovatieve zit hem ook in de nieuwe rol die de Industriële Kring op
zich wil nemen. De IKN wil een functie als directeurenoverleg als een meer
inhoudelijke functie voor haar leden gaan inrichten. De gemeente heeft een
subsidie toegekend aan IKN om samen met het ICBA het project ‘Ontwikkeling Innovatietools maakindustrie regio Nijmegen’ uit te voeren.

2.3

Betekenis van de ontwikkeling in termen van (behoud/onderhoud/uitbouw) deskundigheid
Er is draagvlak bij de bedrijven in de Kring voor de bevinding dat er systematischer met de organisatie van vernieuwingsprocessen omgegaan kan
worden en dat men dat in samenwerking met andere bedrijven en andere
actoren zou kunnen oppakken. Het is de bedoeling dat daardoor meer
kennisdeling ontstaat, dat ondernemingen elkaar beter weten te vinden, een
meerwaarde ervaren van de Kring en dat het leidt tot sterkere bedrijven.
Over drie jaar zal een effectmeting worden gedaan bij de bedrijven gerelateerd aan het onderzoek uit 2006.
“Ondernemerschap is een hype.” Veel ondernemers in de industrie zijn
gestart met één idee of product of een productlijn voor een overzichtelijke
klantenkring. Ze opereren in een bepaalde niche. Het productieproces
wordt verder geoptimaliseerd. Maar op een gegeven moment moet men
naar andere producten of een andere markt. In de traditioneel georgani49

seerde bedrijven is de directeur/eigenaar gestart met zijn idee. Het gros van
de medewerkers bevindt zich in de productie, in de fabriek. Al het werk dat
niet direct productief is, wordt als overhead beschouwd. Daar valt ook marketing, accountmanagement en ontwikkeling onder. De neiging bestaat om
de overhead zo klein mogelijk te houden en dus wordt er weinig structureel
aandacht geschonken aan de ontwikkeling van deze, voor het bedrijf toch
belangrijke, functies. De manier waarop deze functies worden ingevuld
hangt van veel individuele factoren af en er wordt relatief weinig gestuurd
op structurering van het werk en de vertaling naar nieuwe kansen van wat
er gebeurt in de fabriek. Een nieuwe directeur moet ervoor gaan zorgen dat
de hele fabriek mee gaat denken, dat er nieuwe markten aangeboord worden en dat men in productgroepen gaat denken. Moderne, vaak de wat grotere bedrijven waar men wel gestructureerder aan de slag is gegaan, hebben
daar keuzes in gemaakt. Ze hebben mensen daarvoor aangetrokken, proberen het opleidingsniveau in het bedrijf omhoog te brengen, en loopbaanbeleid wordt ingevoerd. Op die manier ontstaan er andere processen in de
organisatie en ontwikkelt een bedrijf zich. Uit wat eerder ‘overhead’ werd
genoemd, wordt juist de kwaliteit vandaan gehaald.
Welke rol spelen opleidingen hierin?
In de bedrijven waar op vernieuwing wordt gestuurd gaat het meestal om
hbo-niveau of hoger, een enkele keer om het middenkaderniveau. “Daar zit
de robuustheid van een organisatie en wordt de vertaalslag gemaakt van
waar de vernieuwingsprocessen beginnen naar de betekenis voor de dagelijkse praktijk.” Als ondernemingen nieuwe mensen binnenhalen, vindt men
soms het niveau tegenvallen, maar wat men vooral signaleert is dat een
nieuwe lichting ingenieurs op een andere manier werkt. Ze communiceren
meer en anders. Voor de jonge mensen geldt niet meer dat de kennis binnen
het bedrijf gehouden wordt en dat er niets gedeeld wordt. Ze spreken elkaar
op internet en daarbuiten, lossen samen problemen op, communiceren tussen toeleveranciers en uitbesteders. Daardoor wordt een bedrijf anders. Er
zijn in de bedrijven wel (jonge) mensen die sturen op de vertaling naar de
werkvloer. Dat is vaak sterk individugebonden. Als aandacht voor innovatie
consequenties heeft voor rollen van alle medewerkers, dan moet dat ook
vertaald worden in competenties van mensen. Die competenties zijn nog
niet gestructureerd benoemd of beschikbaar. Bij de ingenieurs is dat terug
te zien in hun manier van werken. Ook op andere niveaus zou dat gerealiseerd moeten worden. Dat zit niet standaard in de opleiding. Iemand komt
in een bedrijf binnen met een opleiding vakman. Het heeft ook te maken
met ontwikkeling van mensen en coaching van loopbanen. Welke taken en
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rollen vervul je, hoe ga je om met een andere beleving van rollen? Met de
komst van Hiteq is er een innovatiecentrum dat zich richt op de ontwikkeling van technische beroepen in Nederland. Vanuit verschillende perspectieven kijkt Hiteq naar trends. De dynamiek op de terreinen van arbeidsmarkt,
onderwijs, technologie en maatschappij zijn voor het innovatiecentrum het
uitgangspunt. In samenwerking met het onderwijs, het bedrijfsleven en de
wetenschap geeft Hiteq antwoorden op de consequenties van belangrijke
vraagstukken voor technische beroepen. Hiteq is een initiatief van kenniscentrum Kenteq.
“Innovatie werkt alleen maar als vakmanschap wordt doorgegeven. Dan gaat
het niet alleen over ‘hoe begeleid je de vakman’, maar ook welke processen
horen bij de verandering die de vakman om zich heen signaleert en om
welke competenties gaat het dan? Hoe kun je zorgen dat vakmensen van de
toekomst dat automatisch in zich hebben?”

2.4

De gekozen oplossingsstrategie
Er is een bewustwording dat innovatie steeds doorgaat. De centrale vraag
luidt: Hoe kan een bedrijf op een andere manier met innovatieprocessen
omgaan en niet alleen ad hoc/op de korte termijn reageren? Hoe organiseer
je als bedrijf je eigen vernieuwingsprocessen?
ICBA gaat een aantal instrumenten ontwikkelen om deze processen te
structureren. Als men in de bedrijven meer zicht wil krijgen op signalen/ontwikkelingen, moet de houding van mensen veranderen. Vaak is het zo dat de
directeur alleen de signalen oppikt. Relevante vragen zijn dan: zou dit een
kans kunnen zijn? Hoe leggen we het vast? Hoe bespreken we het? Het ene
bedrijf heeft het te druk voor werkoverleg, het andere bedrijf organiseert het
wel planmatig. Innovaties ontstaan niet alleen door R&D; innovaties ontstaan ook in de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld door contacten met anderen, door samenwerking met scholen/kennisinstellingen of door het werk
zelf (Presentatie Raayman ICBA, 12/9/07).
Het vertrekpunt is dus: hoe herkent een bedrijf signalen? Gebeurt dat bij
toeval of gaat men daar planmatig mee om? Het hoeft niet altijd onderzoek
te betekenen, maar een eerste voorwaarde is dat er wel mensen zijn die signalen oppikken en vastleggen. De volgende vraag is hoe de signalen vertaald
worden, welke keuzes daarin gemaakt worden. En als een keuze gemaakt is,
hoe veranker je dat en hoe zet men de producten in de markt? Kortom: er
wordt meer structuur in de innovatieprocessen gebracht door aandacht te
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besteden aan het herkennen van signalen, het vertalen en verankeren ervan.
“In feite gaat het over de competenties van de moderne vakman. Wat we
gaan proberen is de open innovatie voor het midden- en kleinbedrijf meer
handen en voeten te geven.” IKN gaat daar een rol in spelen door niet
alleen een bijeenkomst te organiseren, maar ook door te kijken welke
thema’s er spelen bij de bedrijven en met bijvoorbeeld engineers van een
aantal bedrijven aan de slag te gaan met die thema’s en er scholings- en
kennisinstellingen bij te halen.
Men denkt verder over een high potential pool in de regio waar bedrijven
de gelegenheid krijgen zaken met elkaar te delen. Daar worden ook de
scholings- en kennisinstellingen meer bij betrokken. Intermediairen als bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel bieden doorgaans thema- en aanbodgerichte ondersteuning en nodigen generiek uit. Daar ontstaat geen interactie en er is geen follow-up.
Betekenis voor opleidingsadviseurs
Een eerste aandachtspunt is dat het gesprek gevoerd wordt op de plek in
het bedrijf waar innovatie ontstaat. Dat kan bij grote en bij kleinere bedrijven verschillen. Het uitvoerend niveau is niet de plaats waar de discussie
over trends plaatsvindt. Opleidingsadviseurs kunnen wel meer thematisch
aan de slag gaan: hoe wordt in het bedrijf het werk georganiseerd, welke
vernieuwingsprocessen zitten daarin?
Er zou een jaarlijkse monitor naar trends opgezet kunnen worden. Daaruit
kunnen nieuwe opleidingen ontwikkeld worden. Dat zou naar voorbeeld van
het innovatiecentrum Hiteq -een initiatief van Kenteq, dat ontwikkelingen
signaleert die van invloed zijn op technische beroepen- georganiseerd kunnen worden voor het hele beroepenveld. Een alternatief is te koersen op een
andere positie van de opleidingsadviseurs, waarbij men meer procesmatig
gaat kijken hoe in de bedrijven competenties van de medewerkers naar de
toekomst toe verstevigd kunnen worden. Op die manier vangt men ook relevante signalen op. Het is lastig om te bepalen of een trend zal doorzetten.
Als er nu honderd mensen mee bezig zijn, zijn er over vijf jaar dan duizend
mensen mee bezig of nog steeds honderd? Dat vereist materiedeskundigheid. KBA verricht bijvoorbeeld macrodoelmatigheidsonderzoeken naar de
vraag op de arbeidsmarkt in verband met het opstarten van nieuwe hboopleidingen. Maar op het moment dat die onderzoeken plaatsvinden hebben zich al veel signalen voorgedaan. Een hanteerbaarder alternatief lijkt om
-eventueel bij wijze van experiment- samen met de opleidingsadviseurs na te
gaan hoe gesprekken worden georganiseerd en hoe en waar vernieuwing
ontstaat in een bedrijf. Als het doel is vernieuwingstrajecten op het spoor te
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komen, dan is één mogelijkheid koersen op inhoudelijke expertise en een
andere om op een ander niveau in te steken en je meer te richten op de
organisatie van de werkprocessen. De innovatie blijft dan onderwerp van
gesprek, maar wordt benaderd vanuit de insteek: hoe zijn bedrijfsprocessen
zo te organiseren, dat de kans dat je iets nieuws tegenkomt en kunt oppakken, groter wordt? Of op operationeel/individueel niveau: coaching bieden
die gericht is op ontwikkeling. “Als je dat een aantal malen doet in eenzelfde bedrijfstak dan kom je de trends onderweg wel tegen.”

Case 3
Ontwikkeling zorgboerderijen
Profiel vakfunctionaris zorg en leefomgeving/Aequor

3.1

Positionering en kenmerken van de bedrijfstak
De zorgboerderijen hebben in de agrarische sector vanuit het biologischdynamisch bedrijf hun intrede gedaan en zijn ingedeeld in de sector
plantenteelt. Onlangs is gebleken dat de sector Veehouderij en dier aan meer
zorgvragers plekken biedt dan de sector Plantenteelt. Dat kan een reden zijn
voor een andere indeling.
Biologisch-dynamische bedrijven waren voorheen gemengde bedrijven qua
insteek: plantenteelt ten behoeve van de dierverzorging. Door de schaalvergroting verdwijnt het gemengde bedrijf in Nederland. Er ontstaan clusters
van biologisch-dynamische bedrijven die elkaar ondersteunen. Het ene bedrijf
zorgt voor de plantaardige productie, het andere bedrijf betrekt daar zijn producten en zorgt voor de veestapel. De hoeveelheid mest is weer bedoeld voor
het plantaardige bedrijf, zodat conform de bedoeling van het idee biologischdynamisch een eigen interne kringloop voor het geheel gehandhaafd blijft.
In korte tijd is het aantal zorgboerderijen gegroeid en het neemt nog steeds
toe. Toen de Stichting Omslag (zie onder Netwerk/organisatie) met de vraag
startte rond 1999 ging het om ongeveer 35 tot 50 bedrijven. Bij de omslag
naar de dossiers was het aantal opgelopen naar 500 en op dit moment zijn
er meer dan duizend bedrijven. Het wordt steeds professioneler. Er is een
ondersteunende stichting Landbouw en zorg, die een kwaliteitsmodel heeft
ontwikkeld waaraan bedrijven moeten voldoen, zeker als ze zorgvragers vanuit de instituten voor de dagbesteding opnemen.
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Het is mogelijk om zelf een zorgboerderij op te starten, maar dat is financieel
vaak een probleem. De vraag is groot. De doelgroepen worden steeds breder.
De boerderijen verschillen sterk in omvang, zo ook de opvang van het
aantal mensen. Daarop is ook van invloed of er tussen een boerderij en een
zorginstelling een samenwerkingsverband is.
Netwerk/organisatie
Aequor is het kennis- en communicatiecentrum voor voedsel en leefomgeving. In de verschillende subsectoren is een van de taken van Aequor -naast
de zorg voor voldoende leer- en stageplaatsen en de begeleiding en ondersteuning van bedrijven bij het opleiden op de werkplek- de zorg voor een
adequate inhoud van de opleidingen. De Stichting Omslag houdt zich bezig
met deskundigheidsbevordering voor agrarische bedrijven die zorgvragers in
dienst willen nemen. De AOC Raad is de brancheorganisatie van alle
AOC´s in Nederland. De AOC’s bieden op ruim honderd plaatsen in
Nederland opleidingen vmbo-groen, mbo-groen en cursussen voor volwassenen aan. Het Louis Bolk Instituut in Driebergen verricht onderzoek voor
de ontwikkeling van biologische en duurzame landbouw, voeding en
gezondheidszorg. Het Landelijk Steunpunt Landbouw & Zorg is een organisatie die zich richt op alle landbouw-zorgcombinaties in Nederland. Doel
is het stimuleren, promoten en ondersteunen van perspectiefvolle initiatieven op het gebied van landbouw en zorg.
Opleiding
Een kwalificatie ontstaat door de wensen van het bedrijfsleven (voor hun
toekomstige werknemers) af te stemmen met het onderwijs (die de haalbaarheid daarvan moet garanderen).Voor de zorgbedrijven gaat het bedrijfsleven uit van een tweeledige doelstelling: het bedrijf moet economisch
renderen en het moet de zorgvraag kunnen behappen.
Voor het onderwijs betekent dit dat leerlingen worden opgeleid voor de zorg
als ook voor de agrarische productie (dier of plant). Een groot deel van het
beroep wordt in de praktijk geleerd op de stagebedrijven.

3.2

Beschrijving van de innovatie/ontwikkeling op de arbeidsmarkt
Zorgboerderijen zijn ontstaan uit de combinatie van meer aandacht voor zorg
op maat en de vermaatschappelijking van de zorg aan de ene kant, en idealisme en een (tweede) bron van inkomsten aan de kant van het agrarisch bedrijf.
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De ontwikkeling naar zorgboerderijen vond aanvankelijk plaats zonder
dat zich dat direct vertaalde in een mbo-opleiding. De vraag is in eerste
instantie gekomen van de Stichting Omslag die hier zelf al actie op had
ondernomen. Omslag is een stichting die zich bezighoudt met deskundigheidsbevordering voor agrarische bedrijven die zorgvragers willen plaatsen.
Het was dus op dat moment al een trend. De laatste jaren is de ontwikkeling van de zorgboerderijen in een stroomversnelling gekomen. Men wilde
dat graag professionaliseren en inpassen in een reguliere opleiding, omdat er
steeds meer vraag naar kwam en doelgroepen steeds verscheidener werden.
Zo zijn verstandelijk gehandicapten een doelgroep, autisten, maar ook ouderen, delinquenten, verslaafden, mensen met psychische en fysieke problemen. “Het is voor iedereen goed.” Dat heeft te maken met de structuur die
het agrarisch bedrijf biedt en met het leven met seizoenen. Vaste stramienen
en vaste taken hebben een zeer positieve uitwerking op mensen die met problemen kampen.
De zorgbedrijven zijn deels ook ontstaan als reactie op de zorg die eind
jaren negentig voor sommige doelgroepen te geïnstitutionaliseerd was.
De trend stamt vanuit het biologisch-dynamisch bedrijf, vanuit de filosofie,
en is mede ingegeven door de nieuwe mogelijkheden die het de ondernemer
biedt. Het is voor de ondernemer een tweede bron van inkomsten.
Aanvankelijk garandeerde het bieden van een plaats aan een zorgvrager de
ondernemer niet altijd een voldoende bron van inkomsten. Dat was afhankelijk van de onderhandelingen met de zorginstelling, welk deel van het
(cliënten)budget men zou overhevelen. Met de persoonsgebonden budgetten en gezamenlijk onderhandelen is dat in veel gevallen eenvoudiger geworden. Zorgvragers of hun verzorgers kunnen ook rechtstreeks een verzoek om
een plek indienen, zonder de zorginstelling daarbij te betrekken. Het gaat
dan om mensen die geen geïnstitutionaliseerde zorg ontvangen.
Er zijn bedrijven die twee zorgvragers een plek bieden en bedrijven die dat
doen voor tien zorgvragers, vaak niet de hele week, maar parttime. Het is
niet zo dat het aantal medewerkers en zorgvragers een-op-een is. De bedrijven draaien -in hun termen- op de hulpboeren, eventueel een extra medewerker en de werkbegeleider zelf. De laatste is minder inzetbaar vanwege de
zorgtaken. Er wordt gezamenlijk gegeten, er wordt veel gedaan aan een
onderlinge goede verstandhouding, uitwisseling van werkervaring, het functioneren in het werk en gezelligheid.
Voor elke zorgboerderij is de veiligheid op het bedrijf een belangrijk aandachtspunt. Bovendien is het volgens de Arbowet verplicht om op ieder
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bedrijf een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren. Op dat
terrein worden door het steunpunt cursussen aangeboden. Een andere verplichting uit de Arbowet die geldt voor zorgboeren is het hebben van een
geschikte bedrijfshulpverleningsorganisatie. Die bestaat uit een BHV-plan,
onderdeel van het Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen, en geschoolde
BHV’ers (bedrijfshulpverleners; zie website Landelijk Steunpunt).
Hoe signaleert men trends?
Aequor hanteerde een marktmonitor gebaseerd op een steekproef van leerbedrijven. De marktmonitor werd door bedrijfsadviseurs uitgevoerd. De
monitor heeft plaatsgemaakt voor structureel en breder arbeidsmarktonderzoek met een kwalitatieve inslag. Dat onderzoek wordt gedaan ook door
bedrijfsadviseurs in de leerbedrijven die ze in een bepaalde periode bezoeken. Bedrijven in de reguliere werkuitvoering worden bevraagd over trends
en ontwikkelingen en de vervangingsvraag. Dat is een bijna continu proces.
Het krijgt een plaats in het gesprek tussen de bedrijfsadviseur en de praktijkopleider, waarin naast erkennen of het verlengen van de erkenning, ook
aan de orde komt wat het bedrijf bezighoudt. Waar voorziet men knelpunten
in de personeelsvoorziening, wat men ziet aan vernieuwingen in het bedrijf
en de omgeving die nog geen plek hebben in het onderwijs, ontbreekt er iets
in de opleiding? Zo komt men ook discrepanties op het spoor die leiden tot
verbeteringen in de kwalificatiestructuur. Dat is ook een van de doelen van
het arbeidsmarktonderzoek. Het kan ertoe leiden dat de vertegenwoordiging
van de achterban in de besluitvormende gremia van Aequor tijdelijk of definitief wordt aangepast.
De signalen die de bedrijfsadviseurs opvangen, checken ze bij het volgende
bedrijfsbezoek. Zo komt men ook regionale tendensen op het spoor. Via de
jaarlijkse rapportage komt die input terug en kunnen de hypes van de
trends onderscheiden worden. “De agrarische sector is niet beroemd om z’n
hypes.” Maar de sector Tuinbouw bijvoorbeeld is een van de grote trekkers
van de economie. Aequor heeft, om de discussie op gang te brengen, al een
paar maal voor branches een trendwatcher als spreker uitgenodigd. Die
maakt de tongen los en zet mensen aan het denken door reflectieve vragen
te stellen over de toekomst van de sector.
Aequor speelt daarin een stimulerende rol, door de juiste vragen te laten
stellen, te ondersteunen, goed te luisteren en terug te koppelen en uit te
wisselen, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten van praktijkbegeleiders uit
bepaalde (sub)sectoren om nieuwe ideeën te genereren. De kleinschaligheid, zowel van AOC’s als van (sommige) branches en de korte lijnen zijn
een stimulerende factor. Er is wel een groot economisch doel maar naar
56

werkgelegenheid bezien is de sector niet groot. In de agrarische sector zijn
er traditioneel veel netwerken.

3.3

Betekenis van de ontwikkeling in termen van (behoud/onderhoud/uitbouw) deskundigheid
De ontwikkeling naar zorgboerderijen betekende in eerste instantie dat de
boeren zichzelf hebben bijgeschoold. Zorginstellingen vragen naar een certificaat alvorens mensen te plaatsen. Het gaat ook om de eigen zekerheid. Er
zijn heel veel verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld ook mensen met epilepsie. Mensen die al een bedrijf hadden en dat graag wilden combineren
met zorg hebben gevraagd om opleiding. De Stichting Omslag heeft daar
samen met het Heilpedagogisch Instituut een opleiding voor ontwikkeld die
sec gericht was op zorg, maar altijd in combinatie met het boerenbedrijf. De
reguliere (bekostigde) opleidingen zijn gestart vanuit bbl-trajecten voor
mensen die al een baan of bedrijf hadden. Die trajecten blijven bestaan.
Maar er blijken ook jonge leerlingen met deze beroepswens.
In zorgbedrijven met een grote diversiteit aan zorgvragers is er vaak een
werkbegeleider met een sociaal-pedagogische achtergrond. In de mbo-opleiding die bij de AOC’s verzorgd wordt, gaat het om een geïntegreerd doel:
het bedrijf moet rendabel zijn, dan kan je ook de zorgvragers bedienen. Het
economisch doel is niet heel hoog; er zal geen enorme winst gedraaid worden. Men zet de zorgvragers in als hulpboeren en dankzij deze medewerkers
kan de onderneming komen tot een vrij rendabele productie.
Op de zorgboerderijen bestaat behoefte aan een werkbegeleider, dus niet
iemand die het bedrijf leidt. De werkbegeleider is opgeleid op niveau 3. Hij
kan zelf het agrarische werk doen en zorgvragers aansturen. Hij is vaak wat
directer bezig met de zorgvragers. De ondernemer zelf verzorgt dan weer de
contacten met de zorginstellingen waar de mensen vandaan komen, zo ook
de administratie. Hij onderhoudt de contacten met andere zorgboeren via
een netwerk en is verantwoordelijk voor het invoeren van het kwaliteitszorgsysteem. Voor de zorgboer met een werkbegeleider gaat het wat meer om
het runnen van het bedrijf, voor de medewerker wat meer om de zorg.
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3.4

De gekozen oplossingsstrategie
Aequor ontwikkelt kwalificaties. Door de koppeling aan de biologisch-dynamische kwalificaties en contacten tussen de sectormanager Plantenteelt van
Aequor, de Stichting Omslag en het AOC in Dronten is de bal in 2003 gaan
rollen. Samen is men gaan kijken wat nodig was om in de voormalige kwalificatiestructuur de opleidingsvragen voor de zorg goed te benoemen en een
plaats te geven. De concepten werden met veel instanties besproken. Met
het akkoord van het ministerie van Landbouw (LNV) kreeg de kwalificatie
een plek in de structuur en kon de opleiding (in 2004) worden gestart. De
kwalificatie is automatisch meegegaan in de vernieuwing naar de competenties. Ging het eerst om een differentiatie van een bestaand profiel, nu is het
een zelfstandig kwalificatieprofiel.
Omdat het hier om een kwalificatie gaat met raakvlak aan een kwalificatie
uit de sector Zorg en welzijn, is samenwerking gezocht met het kenniscentrum voor die branches, Calibris. De input van deze organisatie is in het
huidige kwalificatiedossier goed merkbaar. Het is niet ondenkbaar dat er in
de toekomst voor dit dossier een samenwerkingsverband ontstaat.
Het vertrekpunt voor vernieuwingen in de kwalificatiestructuur zijn bij
Aequor in de eerste plaats signalen uit de bedrijven. Ook de signalen van
scholen worden serieus genomen, bijvoorbeeld door er onderzoek naar te
doen. Cruciaal is steeds de relatie met het groene onderwijs. Vanuit het
bedrijfsleven is die relatie er zonder meer, immers de signalen komen van
de eigen achterban. Als er een vernieuwing wordt gesignaleerd door bijvoorbeeld arbeidsmarktonderzoek, dan kan het betekenen dat een dossier moet
veranderen in verband hiermee. Aequor start dan een verkenning om te
bezien hoe de verandering verwoord kan worden en waar deze moet worden
ondergebracht. Vervolgens verifieert men het voorstel met bedrijven Er is
recent een onderzoek gestart in een aantal grote tuinbouwclusters, de
greenports. Er komen namelijk signalen binnen dat de reguliere medewerker in de kassen meer kennis moet hebben van de techniek. De techniek
krijgt een steeds dominantere rol. Het gaat om bijvoorbeeld robots en
klimaatbeheersing.
Om dit te onderzoeken worden vragenlijsten opgesteld en afgenomen onder
bedrijfsleiders en ondernemers. Het beroep (of de beroepen) in de grote
tuinbouwclusters wordt (worden) in kaart gebracht. Aequor start de verkenning wanneer de roep uit het bedrijfsleven binnen is gekomen. Er zijn ook
scholen die deze roep hebben verstaan en contact hebben gezocht met
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Kenteq (het kenniscentrum voor technisch vakmanschap) en Aequor om
samen naar oplossingen te zoeken. Signalen komen soms vanuit twee kanten binnen. In een groot verandertraject, zoals nu het geval is met competentiegericht onderwijs (cgo), is het lastig de signalen meteen op te pakken.
Het traject ligt qua tijdsduur vast. De roep ‘het moet sneller’ wordt begrepen. Er is één uitzondering geweest dat het ministerie tussendoor kwalificaties vaststelde. Het ontwikkelen, vaststellen en invoeren van een kwalificatie
nam voorheen twee jaar in beslag. Nu zijn de termijnen korter. En scholen
nemen wel eens een voorschot op iets dat (bijna) is ingevoerd.

Case 4
Wellness
Ontwikkeling
Als het gaat om ‘wellness’ is er in relatief korte tijd een nieuwe markt ontstaan van wellnessactiviteiten in de sectoren horeca, recreatie en uiterlijke
verzorging. Producten en diensten die onder de noemer ‘wellness’ (in het
Nederlands: welbevinden) geschaard worden, zijn zeer divers. Wellness heeft
raakvlakken met verschillende gebieden, zoals gezonde voeding, ontspanning, inspanning (fitness), gezondheidszorg en andere activiteiten. Aangaande het fenomeen thermen is de trend afkomstig uit Zwitserland en
Oost-Europa, maar het heeft zich via verschillende aanvliegroutes gemanifesteerd. Het woord ‘wellness’ heeft een positieve uitstraling: “Wellness is
het organiseren van een experience.”
Er zijn diverse redenen waarom wellness een trend is geworden:
de verharding van de maatschappij en verhoging van de werkdruk
maakt de behoefte aan rust en ontspanning groter;
individualisering heeft meer nadruk op lichamelijke gezondheid en
fitheid en uiterlijke verzorging gebracht (denk aan bedrijfsfitness);
vergrijzing en consumentenvraag van senioren;
toegenomen opleidingsniveau en inkomen van vrouwen (65% van de
afnemers is vrouw);
economische groei;
opkomst herencosmetica.
Dit uit zich in een brede range van diensten en producten: van buitenspa’s
tot wellnessvakanties, van sauna’s en kuren tot badkamerinrichting (stoomcabines), van gezonde voeding tot bloeddrukmeters. Wellness heeft raakvlakken met diverse branches en sectoren.
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Betekenis van de ontwikkeling in termen van behoud of uitbouw van deskundigheid
Met de opkomst van wellness begon het onderwijs op eigen initiatief verschillende cursussen aan te bieden. Bij de kenniscentra ontstond vervolgens
de vraag of, als wellness betekenis heeft voor de beroepsuitoefening, het
opgenomen zou moeten worden in de reguliere opleiding. Die vraag vormde
de aanleiding voor gesprekken met het bedrijfsleven. De reactie van scholen
in termen van aanbod van cursussen was er dus eerder dan de reactie (of
vraag) van bedrijven. Vervolgens is besloten tot een grootschalig onderzoek
naar de markt en beroepen op het terrein van wellness. De MonitorGroep
gaat in opdracht van Kenwerk en KOC Nederland dit onderzoek uitvoeren.
Het doel van dit onderzoek is beter passend beroepsonderwijs te ontwikkelen. In het onderzoek staat de betekenis van wellness in kwantitatieve en
kwalitatieve zin centraal. Gekeken wordt welke producten en diensten ontwikkeld zijn en wat de ontwikkelingen zijn in het buitenland. Uiteindelijk is
de vraag wat de wellnesstrend voor de beroepsuitoefening betekent: gaat het
om te onderscheiden beroepen, hetgeen zou pleiten voor opname in de
bekostigde opleidingen, of gaat het om een specialisatie, hetgeen bijvoorbeeld postinitieel opgepakt zou kunnen worden. Welke competenties zijn
nodig om een gast/klant het ‘wellnessgevoel’ te geven. In een wellnesscenter
bijvoorbeeld gaat het om verschillende zaken, die uiteen kunnen lopen van
techniek tot voeding tot een massagesalon. En is de betekenis voor de
beroepsuitoefening anders wanneer het gaat om uitvoering (een kapper in
een wellnesscenter bijvoorbeeld), dan wanneer het gaat om het management? In het voorjaar van 2008 worden de resultaten van het onderzoek aan
de betrokken sectoren gepresenteerd. Dan wordt bekeken of de bevindingen
aanleiding geven tot het ontwikkelen van nieuwe beroepscompetentieprofielen of een aanscherping van de bestaande.

Case 5
Gezondheidstechniek

5.1

Positionering en kenmerken van de bedrijfstak
De gezondheidstechnische branches realiseren samen per jaar een omzet
van meer dan 1,5 miljard. Ze zijn goed voor 40% van de verstrekkingen op
grond van de Regeling hulpmiddelen. De branches verschaffen hulpmiddelen als brillen, contactlenzen, hoortoestellen, orthopedische schoenen et
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cetera. Door vergrijzing, de tendens om zo lang mogelijk aan de maatschappij te willen deelnemen en toenemende welvaart (‘welvaartsziekten’) neemt
het gebruik van ondersteunende voorzieningen toe.
Tot de gezondheidsbranches worden ook gerekend de orthopedische techniek, de orthopedische schoentechniek, de audiciens, de optiek, de technisch
oogheelkundig assistent (TOA) en tandtechniek. Het aantal ondernemingen
bedraagt een kleine 3000, waarvan de optiek, gevolgd door de tandtechniek
het talrijkst zijn. In de branches samen werken ruim 17000 mensen.
De vraag naar personeel groeit in de meeste van deze branches gestaag. Bij
de optiek is er sprake van een relatief sterkere groei, bij de TOA de minst
sterke groei.
Netwerk/organisatie
Brancheorganisaties, opleidingen en SVGB (het kennis- en opleidingencentrum voor uniek vakmanschap) spannen zich samen in voor meer instroom in
de gezondheidstechnische beroepen. De brancheorganisaties willen voor de
grote en de kleine bedrijven een rol vervullen, maar de belangen lopen uiteen.
Opleiding
In totaal zijn er rond de 1.400 leerlingen bezig met een opleiding voor een
gezondheidstechnisch beroep, verreweg de meerderheid daarvan (1.200)
neemt deel aan een bbl-opleiding.
Voor de orthopedische techniek zijn er bbl-opleidingen op niveau 2 (orthopedisch-technisch productiemedewerker), niveau 3 (orthopedisch-technisch
medewerker) en niveau 4 (orthopedisch technicus). De meerderheid van de
leerlingen zit in een niveau 4-opleiding.
De orthopedische schoentechniek kent ook alleen bbl-opleidingen, op
niveau 2 (onderwerkmaker), niveau 3 (schachtenmaker en orthopedischschoentechnisch medewerker/leestenmaker) en niveau 4 (orthopedisch
schoentechnicus).
Beide opleidingen worden aangeboden door SVGB onder licentie van het
Koning Willem I College in Den Bosch.
Voor de audiciens is er een bbl-opleiding op niveau 4 die wordt aangeboden
op ROC ASA (Nieuwegein).
In de optiek zijn er zowel bol- als bbl-opleidingen. De bbl’ers zijn in de
meerderheid. De opleidingen kunnen aan zes ROC’s gevolgd worden op
niveau 2 (werkplaatsmedewerker optiek), niveau 2 (verkoopmedewerker
optiek), niveau 3 (allround medewerker optiek), niveau 4 (opticien) en
niveau 4 (opticien-manager).
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De opleiding voor technisch oogheelkundig assistent is een opleiding op
bol 4-niveau en wordt aangeboden door SVGB onder licentie van ROC
Zadkine.
De opleiding voor tandtechnisch medewerker en tandtechnicus zijn er op
bol- en bbl-niveau 3 en 4. De overgrote meerderheid volgt een bbl-opleiding. De opleiding wordt door het ROC ASA in Nieuwegein aangeboden.
De toegang tot de beroepen is gereguleerd via instroomeisen en diploma’s.
Er zijn bijvoorbeeld veel logopedisten die audicien worden, maar die hebben
dan wel aanvullende diploma’s nodig.
De instroom in de opleidingen en de gediplomeerde uitstroom blijft achter
bij de toenemende vraag naar personeel. Daarnaast hebben grote bedrijven
er de afgelopen jaren steeds meer voor gekozen om de opleiding van hun
personeel zelf ter hand te nemen, in plaats van hun medewerkers naar een
reguliere (bbl-)opleiding te sturen. Dat is ingegeven door de wens om sneller over inzetbaar personeel te willen beschikken en aan de andere kant
doordat de inhoud van de opleiding niet aansluit bij specifieke wensen van
het bedrijf.
De opleidingen zijn klein. Voor een ROC vraagt een kleine opleiding net
zoveel aandacht als een grote. Het Instituut Vakopleiding Tandtechniek zit
in Nieuwegein en valt onder het ROC ASA. Dat maakt aansturing en
management lastig. Bij de audiciens is de doelgroep, mensen die op wat
latere leeftijd een heel bewuste keuze maken voor de opleiding, samengevoegd met leerlingen van niveau 1- en 2-opleidingen. Dat gaat niet goed
samen. SVGB voert in opdracht van een ROC de opleiding uit.
De beroepsgroepen in de gezondheidstechniek zijn relatief onbekend. Als
iemand ervoor kiest heeft dat meestal te maken met bekendheid in de
naaste familie of netwerk. Op het moment dat -jonge of wat oudere- mensen met de beroepen in contact komen, worden de beroepen wel zeer aantrekkelijk gevonden vanwege de combinatie van schone techniek met zorg.
Bij orthopedagogische instrumentmakers ligt het accent sterker op de techniek. Voor wie meer van handel en mode houdt, is opticien een optie. Maar
de beroepen zijn voor veel mensen niet zichtbaar.
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5.2

Beschrijving van de innovatie/ontwikkeling op de
arbeidsmarkt
Ontwikkelingen die zich voordoen zijn in te delen in een aantal categorieën.
Algemeen
een groeiende vraag naar gezondheidstechnische vakmensen;
vergrijzing.
Scholing
achterblijvende in- en uitstroom in de opleidingen;
toename van particuliere opleidingen;
toenemende behoefte van branches aan certificering/branchekeurmerken gestuurd door bijvoorbeeld de wens om kwaliteitsverbetering van
vakniveau of dienstverlening in de branche (nieuwe gilden);
nastreven van hogere kwalificatieniveaus, bijvoorbeeld door toegenomen verantwoordelijkheid voor de klant of patiënt (bijvoorbeeld door
het wegvallen van tussenkomst door een arts, ontwikkeling tot integrale leverancier van hulpmiddelenzorg;
herwaardering van ervaring en eerdere scholing (EVC).
Ondernemerschap
groei in nieuwe ondernemingen/starters, ondersteund door branches;
samenwerkende ondernemers; in de gezondheidstechnische branches
wordt samenwerking vooral ingegeven door marktmacht, gezamenlijke
inkoop en efficiency.
Ontwikkelingen in de markt
online productinformatie en vergelijking door de consument;
persoonlijke netwerken/zakelijke relatie met verkopers, niet met organisaties.
In de verschillende branches, zo blijkt verder uit een overall analyse van
branchestructuuronderzoeken door SVGB, ervaren de ondernemers een
toegenomen administratieve lastendruk, die gerelateerd is aan de liberalisering van collectieve diensten. Marktwerking in de zorg betekent een grotere
behoefte bij de overheid en verzekeraars aan transparantie en verantwoording. Dat legt een grotere druk op de administratie van organisaties en
bedrijven. Ook daarbuiten is er een grotere behoefte aan verantwoording
en registratie, bijvoorbeeld vanwege het fiscaal toezicht. Dat betekent
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onder meer over de hele linie een enorme toename van administratieve
taken.
Signaleren van ontwikkelingen
Sinds tien jaar verricht SVGB arbeidsmarktonderzoek. Jaarlijks verschijnt er
een rapportage Arbeidsmarkt en onderwijsinformatie. Voor de meeste branches
geeft SVGB aan EIM opdracht een keer in de vier jaar onderzoek te verrichten. SVGB investeert behoorlijk in onderzoek. Sinds een jaar of vijf, zes
werkt SVGB samen met het Hoofdbedrijfschap Ambachten. HBA is verplicht onderzoek te doen; SVGB sluit daarbij aan met vragen. In het opvangen van signalen spelen de opleidingsadviseurs een rol. SVGB werkt met
sectorcommissies. Recent is men gestart met zes accountmanagers, om zich
daarmee niet alleen te richten op de brancheorganisaties, maar sterker op
de bedrijven. Dit om te bezien of men daar een een-op-een rol in kan vervullen, ook in de zin van makelen in de richting van de ROC’s en signalen
opvangen. Vanuit de ‘grote’ ontwikkelingen kijkend naar branches wordt er
andere informatie boven tafel gehaald. In de adaptatietechniek bijvoorbeeld
hebben zich grote ontwikkelingen voorgedaan van een focus op techniek
naar meer wet- en regelgeving en meer massaproductie. Met dat voorbeeld
in het achterhoofd stelt men ook voor andere branches de vraag: in welke
fase bevindt zich deze branche? “Door te kijken naar de ene branche zie je
ook meer in een andere branche. Daar gaan we met elkaar het debat aan.”
Op het moment dat er een ontwikkeling gesignaleerd wordt organiseert men
bijvoorbeeld een expertmeeting. Voorbeelden van innovatieve bedrijven worden in het blad Unicum beschreven.

5.3

Betekenis van de ontwikkeling in termen van (behoud/onderhoud/uitbouw) deskundigheid
Er is een tekort in kwalitatief goed geschoolde vakmensen in de gezondheidstechniek. De vraag zal in de toekomst verder toenemen. De bedrijfstakken zijn onderling verschillend van aard, maar hebben met elkaar
gemeen dat het groeimarkten zijn, die sterk geregisseerd worden door zorgverzekeraars. Er wordt samengewerkt met voorschrijvers van hulpmiddelen.
Aan de ene kant hebben deze ontwikkelingen een enorme toename van
administratie tot gevolg. Voor de consument treedt er een verschuiving van
binnen het vakmanschap van de techniek en het product naar een sterker
accent op dienst- en zorgverlening.
Voor de op te leiden mensen voor deze branches betekent dat een ‘spagaat’
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tussen vakmanschap als basis plus communicatieve vaardigheden en ondernemerschap. De huidige werknemers zijn opgeleid in vakmanschap, niet in
communicatieve vaardigheden. Maar dat is wel wat de toekomst vraagt. De
vaktechniek blijft ‘eigen’ en op een hoog niveau, in een bredere basis aan
communicatieve vaardigheden ligt onder andere de gemeenschappelijkheid.
De ‘oplossingsstrategie’ moet een aantal doelen combineren, zoals:
verhoging van het niveau van vakmanschap en ondernemerschap door
responsief en aantrekkelijk beroeponderwijs;
toename van instroom in vmbo, mbo en hbo;
langdurige samenwerking tussen het netwerk van beroepsgroepen,
brancheorganisaties, mbo-instellingen, vmbo en hbo en SVGB, vastgelegd in een convenant;
een basisopleiding gezondheidstechniek;
verkorten van de opleidingsduur in mbo en hbo.

5.4

De gekozen oplossingsstrategie
De centrale vraag is de vraag naar de borging van de continuïteit van
de opleidingsvoorziening voor kleine specifieke gezondheidstechnische
beroepen.
In 1990 is de SVGB, het kennis- en opleidingencentrum voor uniek
vakmanschap, ontstaan uit drie particuliere organisaties: tandtechniek,
audiciens en optiek. De branches waren op zoek: hoe krijgen we onze mensen opgeleid? Met hun komst naar de SVGB is de term gezondheidstechniek bedacht. Alle drie de branches hadden volstrekt verschillende opleidingen. Vijf jaar later hebben zich via de SOM (Stichting Opleidingen in de
Metaaltechniek) nog een aantal branches bij de SVGB aangesloten, ook
onder de noemer gezondheidstechniek. Er is een commissie onderwijsbedrijfsleven gezondheidstechniek ingesteld. Dat overlegorgaan bestond uit
alle voorzitters van de verschillende branches. Door het gebrek aan verwantschap bleek het lastig om overleg te voeren over ontwikkelingen in de
branches. Daarbij kwam dat het economisch goed ging met de branches en
er geen urgentie gevoeld werd om het over een andere boeg te gooien. Toen
de zorgverzekeraars veel invloed kregen op de branches, ontstond er druk
en kwam er een machtstrijd in medische hulpmiddelen. Branches moesten
anders gaan werken, de marges werden lager en het ondernemerschap
stelde grote eisen. CAD/CAM deed zijn intrede. Het duurt heel lang
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voordat wat grotere partijen willen investeren in kleine branches. Nu is de
tijd daarvoor rijp. Internationaal zijn er ook ontwikkelingen. Investeringsmaatschappijen zien die ontwikkelingen. Er ontstaat schaalvergroting.
Grote bedrijven willen dat er snel wordt opgeleid en starten in-companyopleidingen.
Toen de tijd eenmaal rijp bleek, is er opnieuw een serie debatten georganiseerd om van gedachten te wisselen over de huidige situatie. Dat was twee
jaar geleden. Daarbij is ook de voorzitter van de Nederlandse Huisartsenvereniging (die ook onder druk stonden) uitgenodigd. Er zijn workshops
gehouden en het geheel is uitgemond in een conferentie, getiteld Who Cares.
Daarbij werd het debat tussen gezondheidstechnische beroepen en zorgverzekeraars georganiseerd. Er bleek veel spanning te bestaan en de partijen
kwamen niet veel nader tot elkaar. Het heeft er wel voor gezorgd dat de
gezondheidstechnische beroepen elkaar gevonden hebben en er werd geconstateerd dat men gelijke marktomstandigheden heeft en ‘iets met elkaar
moet’. Dat kwam door de druk van buitenaf, via de zorgverzekeraars, door
de in-company-opleidingen en de internationale ontwikkelingen. De toenmalige voorzitter van de audicienbranche heeft het initiatief genomen om de
andere branches bij elkaar roepen en heeft SVGB verzocht dat te faciliteren.
Er zijn vervolgens vijf bijeenkomsten geweest om de externe omstandigheden af te tasten en af te spreken wat men op het gebied van onderwijs met
elkaar wil. Dat is uitgemond in een projectvoorstel voor Het Platform
Beroepsonderwijs (HPBO), dat getoetst is in een expertmeeting. Wat daarin
bijvoorbeeld bevorderend werkt is dat de toenmalige voorzitter van de audicienbranche nu directeur geworden is en tevens voorzitter van de orthopedische schoentechnici en orthopedische instrumentmakers. Inhoudelijk
bestaan er grote verschillen tussen de branches: een audicien doet volstrekt
andere dingen dan een tandtechnicus. Maar afgemeten aan de processen en
de procesgang zijn er wel veel overeenkomsten: bijvoorbeeld dat de artsen
langzamerhand uit het gezichtsveld verdwijnen, dat het efficiënter moet, dat
contacten met patiënten toenemen (een tandtechnicus had vroeger helemaal
geen contact met een klant). Ook werd duidelijk dat aan de opleidingenkant
de responsiviteit gering was. De opleidingen zijn allemaal te klein en losstaand om adequaat te kunnen reageren. Het is uit onvrede dat de grote
bedrijven in-company-trainingen gestart zijn. De voorzitters van de branches willen civiele erkenning. Als het economisch tegenzit, is de kans groot
dat de bedrijfsopleiding verdwijnt. Men wil overleven door kwaliteit, door
zich te onderscheiden van alle andere partijen. Dat is de toegevoegde
waarde.
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De strategie is nu alle opleidingen te bundelen in de Nederlandse School
voor Gezondheidstechniek, op één locatie en in een mooi aansprekend
gebouw. Er moeten constructies bedacht worden opdat mensen uit heel
Nederland willen komen. Op termijn -over een jaar of vier, vijf- wil men
gaan werken met satellietscholen door het hele land heen. Men zoekt contact met meerdere ROC’s. De exacte invulling is nog in ontwikkeling en
daarbij moeten ook wat vraagstukken worden opgepakt. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat in één gebouw de docenten onder verschillende regimes -want afkomstig van verschillende ROC’s- vallen. In de kwalificatiedossiers is het maximale gezet als het gaat om bredere competenties. Dat is
voor nu de kwaliteit die gehaald moet worden.
De Nederlandse School voor Gezondheidstechniek kent een aantal ingrediënten. Er is onvoldoende instroom gezien het aantal vacatures. Men wil
een nieuwe doelgroep aanspreken door een nieuwe basisopleiding gezondheidstechniek aan te gaan bieden, een bol-opleiding. Dat is juist belangrijk
voor leerlingen die kiezen voor een sfeer. Aan de hand daarvan kiezen de
leerlingen voor uitstroomrichtingen in de gezondheidstechnische beroepen.
Er zijn veel leerlingen die ouder zijn, hbo hebben gevolgd. Die beginnen nu
vooraan in de opleiding. Dus is het nodig dat er met EVC gewerkt wordt.
Dit onderwerp is belegd in een deelproject met een eigen projectleider.
Door docenten te laten samenwerken verwacht men dat de opleidingen ook
daardoor een deel van de eigenheid zullen laten varen. Er wordt een docent
communicatie benoemd voor alle disciplines, dat maakt al veel verschil. Een
ander voorbeeld is dat veel opticiens gehoortoestellen erbij gaan verkopen.
Die moeten nu ook van nul af aan de opleiding volgen. Dat moet anders.
“Op het moment dat zo’n ontwikkeling zich voordoet en je zit met z’n allen
in een gebouw, is dat makkelijker op te lossen.”
Er zijn bedrijven die nu al hebben aangegeven dat als de nieuwe opleiding
voldoet, ze bereid zijn om hun interne opleiding in te brengen. Opleiden is
niet hun corebusiness. Het gaat in de school ook om duurzaamheid. Ook op
gebied van her- en bijscholing moet men de school weten te vinden.
Er heeft een overweging plaatsgevonden waarbij bewust gekozen is tegen de
regionalisering in. Voor ROC’s zijn de aantallen in de huidige constructie al
te gering om in hun voorlichtingscampagnes voldoende aandacht te besteden aan deze beroepen. En omdat het vakmanschap en de techniek zo
belangrijk zijn, zijn grote investeringen in de outillage nodig. Generiek,
theoretisch lesgeven is voor de eerste jaren van de opleidingen een optie,
voor de latere leerjaren niet. Een dergelijke basisopleiding kan verspreid
over het land gegeven worden en vormt ook onderdeel van het experiment.
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Daarbij is het ook de vraag of ROC’s bereid zullen zijn die leerlingen af te
staan. In de huidige constructie bestaat er al geruime tijd een verkoopmedewerker optiekbedrijf, een combinatie van handel en optiek. Maar de uitwisseling met handel binnen de ROC’s vindt niet plaats. “Daar zitten muren
tussen.” Men wil ook het vmbo interesseren (te starten met één vmboschool), warme overdracht realiseren en dat gaandeweg verbreden naar
meerdere vmbo’s. De communicatie moet beter afgestemd worden op de
doelgroep. Er wordt ook samengewerkt met het hbo. Het zou bijvoorbeeld
heel mooi zijn om de gezondheidstechniek opleiding die aan de Fontys
Hogeschool gegeven wordt ook in de School voor Gezondheidstechniek te
betrekken.
SVGB heeft een voortrekkersrol in deze ontwikkeling. Dat heeft te maken
met de kleinschaligheid van de brancheorganisaties. Ook kleine branches
als de goudsmeden kijken of er mogelijkheden zijn om te fuseren of samen
te werken. Anders kan men onvoldoende betekenen voor de leden. Dat
gebeurt ook onder druk van buitenaf. De leden eisen meer. En jonge ondernemers zijn niet onmiddellijk bereid zich aan te sluiten bij een brancheorganisatie. Bij de gezondheidstechnische branches is de organisatiegraad heel
hoog, anders dan in de creatieve technieken. In de gezondheidstechnische
beroepen heeft men veel meer te maken met wet- en regelgeving en is
lobbyen noodzakelijk.

Case 6
Behoud vakmanschap glasblazen

6.1

Positionering en kenmerken van de bedrijfstak
De grotere branche waartoe het glasblazen gerekend kan worden is die van
de glasfabrieken. Royal Leerdam Crystal vormt bij wijze van spreken nog
geen 2% van de omzet van Libbey Inc., die wereldwijd marktleider is op het
gebied van tafelglazen en flessen. Het gaat dus om een kleinschalige activiteit. De kristaltak van Royal Leerdam wordt in 2007 opgenomen door de
eigenaren van de Porceleyne Fles, de voornaamste fabrikant van Delfts
blauw. Dat gebeurt met het oog op een groeiende markt voor designproducten en uitbreiding van activiteiten. Moderne massaproductie is een groeimarkt.

68

Netwerk
Er is een Vereniging Vrienden van het Moderne Glas, die meer dan twintig
jaar bestaat en ruim 1.400 leden telt. De vereniging heeft nauwe banden
met de praktijk en met de opleidingen die er nog zijn. Op 1 januari 2008
fuseren het Nationaal Glasmuseum Leerdam en het Glas Centrum
Leerdam (straks de Glasblazerij Leerdam). Er wordt een nieuwe stichting
opgericht, de Stichting Glas, waaronder de twee vestigingen vallen. De website vermeldt: “De Stichting Glas is de drijvende kracht achter een sta-

biele en avontuurlijke toekomst voor het Nederlandse glas in een internationale context. Met deze missie geeft de gefuseerde organisatie uitdrukking aan de wens om een centraal knooppunt te zijn in een internationaal
netwerk van glasliefhebbers en glasorganisaties. Deze missie wijst niet alleen
op het erfgoed en het behoud van het ambacht maar vooral op de toekomst
en vernieuwing van artistieke en ambachtelijke kwaliteiten en economische
ontwikkeling” (http://www.modernglas.nl/). Albertjan Peeters treedt toe tot
de raad van toezicht; Doekle Terpstra (HBO-raad) wordt voorzitter van de
raad van toezicht.
De Rietveld Academy in Amsterdam heeft een mastersprogramma voor
glaskunst met internationale uitstraling. Men is bezig weer een bachelorsprogramma op te zetten. Er wordt getracht om een lector Glaskunst bij de
Rietveld Academy te positioneren.
Opleiding
Alle opleidingen op glasgebied (blazen, vormen, slijpen, ontwerpen zijn
altijd sterk aan bedrijven gekoppeld geweest. Bijzonder in Nederland is, dat
er in de jaren twintig en dertig toen Royal Leerdam kunstvaardigheidsproducten ging ontwerpen met De Bazel, Lebeau, later Coupier en nu met Van
der Marel, een soort top op werd gezet. Het waren unica’s, maar geen producten waarvan kleine series werden gemaakt. Durk Valkema is een van de
mensen die daarbij betrokken was. In de jaren zestig is daaruit de idee ontstaan om aan de Rietveld een afdeling glaskunst onder te brengen Dat was
een volwaardige glaskunstafdeling op hbo-niveau, aan de kunstacademie.
Een aantal jaren geleden is de opleiding teruggebracht naar een afstudeervariant van beeldhouwen, maar inmiddels is het weer een volledige vierjarige glasopleiding.
Op mbo-niveau is er een opleiding Instrumentmaker glas (bol 4).
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6.2

Beschrijving van de innovatie/ontwikkeling op de
arbeidsmarkt
Opmerking vooraf: het gaat niet om een afgerond verhaal; de ontwikkeling
is op dit moment in volle gang.
In de industrie doen zich voorbeelden voor van ontwikkelingen die maken
dat ineens opleidingen die op ‘sterven na dood’ zijn, weer interessant worden. Een voorbeeld is de textielschool in Enschede. Door de toepassing van
nieuwe materialen komen weeftechnieken weer terug. En dan blijken er nog
slechts een paar oudere vakmannen die deze vakkennis beheersen. In de
gedachtevorming over glas, waarover ook gesprekken zijn gevoerd met de
secretaris van de Raad voor Cultuur, kwam de vraag naar boven: wat is nou
kenniseconomie? Essentieel is dat men zich realiseert dat er in Nederland
een aantal oude technieken zijn, zoals bronsgieten en neonbuizen trekken.
In Maastricht zit een bedrijfje van vader en zoon waar alle symfonieorkesten
in de wereld hun harpen laten onderhouden. Op de wereldeconomie is dat
niet belangrijk, maar er moet wel nagedacht worden of men dat wil behouden. Het bedrijf zoekt nu opvolgers. Men heeft geen tijd om in de opleiding
te investeren.
Op het moment dat de vakkennis verdwenen is -niemand weet meer hoe het
moet- dan gaan ook de ontwikkelingsmogelijkheden op die gebieden verloren. Dus: er moet een kennisbasis op de verschillende gebieden zijn. Niet
uit nostalgische overwegingen, maar juist omdat er toekomstmogelijkheden
liggen. Een voorbeeld daarvan zijn glasbollen voor as van overledenen die in
Leerdam worden gemaakt. Dat is wereldwijd een enorm succesproduct. In
termen van massaproductie (zie HEMA) is er een hoop te doen.
Vakmanschap is de kennisbasis waarop ook designers opereren, juist ook op
het flexibele gebied van kunst en kunsttoepassingen.
In het lustrumjaar van de Glasvereniging raakte Albertjan Peeters in gesprek
met Dries van Delft van HPBO over de wens een symposium te organiseren
over de vraag hoe je dat in de glaswereld zou kunnen handhaven. Dan gaat
het niet over techniek van het flesjes blazen, want dat doen machines. Als
het met de hand gebeurt dan wordt dat vanwege de kosten uitbesteed aan
China of Tsjechië. Maar de vraag is: hoe kan wel die kennisbasis vastgehouden worden?
Vrij recent heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan. De Design
Academy in Eindhoven kwam vorig jaar bij het Glascentrum in Leerdam.
De studenten van de Academy willen ontwerpen met glas en missen daar-
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voor de basis. Een glasopleiding is geen cursus van even een weekje. Van
oorsprong was het een opleiding die je al werkende in de fabriek leerde. Dat
werd opgebouwd, men leerde steeds meer en degenen die zich tot echt
goede blazers ontwikkelden mochten aan de kunstproducten van de glasfabriek werken. Sinds de jaren zestig bestaat er een glasopleiding op hboniveau.
Een ander voorbeeld (op mbo-niveau) is het kunnen maken van laboratoriumopstellingen die aan specifieke eisen voldoen. Ook daar zijn te weinig
vakmensen voor.

6.3

Betekenis van de ontwikkeling in termen van (behoud/onderhoud/uitbouw) deskundigheid
De vraag doet zich nu voor of er niet een doorlopende leerlijn vmbo-mbohbo zou moeten komen. Daarbij moet men zich realiseren dat het altijd om
kleine aantallen zal gaan. Een doorlopende leerlijn dient meerdere doelen:
1
Zorgen dat de kennisbasis blijft bestaan. Er is in Nederland een
bepaalde traditie. Andere landen als Zweden en Finland handelen daar
ook naar.
2
Er blijkt ineens uit onvermoede hoek een maatschappelijke vraag. Die
komt niet alleen uit de Design Academie. De vraag ontstaat ook als
Royal Leerdam Kristal wordt verkocht aan een holding, die bezig is
om een aantal gerenommeerde Nederlandse merknamen te kopen om
op die manier een soort ‘concern Nederland’ te maken, zodat men die
merknamen gezamenlijk kan marketen. Royal Leerdam was alleen bij
de fabriek te koop of op een beurs, maar niet in de winkel. Ze gaan nu
gebruik maken van het dealernetwerk van de Porceleyne Fles, dat tot
Japan reikt. En dan ontstaat weer de vraag naar blazers en slijpers.
Slijpers zijn er niet meer in Nederland; in Tsjechië zitten goede slijpers. De maatschappelijke vraag neemt dus op een heel specifieke
manier toe. De kennisbasis is ook nodig voor de industriële productie
(het is nog wel nodig om te weten bij welke temperatuur glas wat doet
en hoe het afgekoeld moet worden et cetera). En als derde doel ook
een maatschappelijk doel: het zou interessant kunnen zijn om een leerstroom in het vmbo op te zetten waarbij allochtone leerlingen de doelgroep vormen. In Turkije en Marokko is glasbewerking een traditie,
meer dan bij ons. In het kader van een vmbo-programma kunnen deze
leerlingen zo zelfbewustzijn ontwikkelen omdat ze iets kunnen dat een
ander niet kan en als rolmodel fungeren. Ook hier zal het om kleine
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aantallen gaan. Dat is het geheel van overwegingen waarom men wil
koersen op een doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo. Nu is het onderwerp glas, maar dat zou ook voor een aantal andere onderwerpen in
Nederland kunnen gelden.
Als het gaat om laboratorium glasblazen geldt een zelfde dilemma: laat men
het vakmanschap weglopen en koopt men in in het buitenland, of willen we
het behouden? Het gaat steeds om kleine aantallen; er zijn er geen vijftig per
jaar nodig. Je zou mensen in het buitenland kunnen opleiden of het in huis
kunnen houden. Die opleiding werd door de academische ziekenhuizen verzorgd.

6.4

De gekozen oplossingsstrategie (in ontwikkeling)
Er worden gesprekken gevoerd bijvoorbeeld met Colo, met HPBO, met
SVGB. Met de laatste bestaat contact over het dossier creatief vakmanschap
dat SVGB aan het ontwikkelen is.
De wens bestaat om een doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo te ontwikkelen.
Vervolgens ontstaat er een bekostigingsprobleem: het gaat om kleine groepen en dus is het relatief duur. De oplossing wordt gezocht in netwerken.
Het Glascentrum beschikt over goede ovens die een groot deel van de tijd
niet gebruikt worden, omdat de toeristen er niet zijn. “En als de beste
slijpopleiding in Tsjechië zit zou je die leerlingen daar zes weken heen kunnen sturen.” Het moet toch internationaal opgelost worden. Een voorbeeld
van SVGB: schoenlappers uit Italië komen in de zomer zes weken naar
Nederland omdat er daar geen opleiding meer is. Italianen ontwerpen en
maken de schoenen, maar kunnen ze niet herstellen: die opleiding volgen ze
zes weken in Utrecht.
Het moet gebeuren in een doorlopende leerweg waarbij de Design Academie
en de Rietveld aan de top moeten kunnen meesturen op onder andere
artistenciteit, vanuit hun inbreng. Dan ontstaat er een afgerond, sluitend
verhaal waarbij de vraag is: hoe wordt het bekostigd? Voor een deel zou dat
kunnen door de opleidingen bij reguliere scholen aan te sluiten. De Vrije
Academie in Den Haag, waar de geïnterviewde voorzitter van is, is een nietbekostigde kunstopleiding. Daar komen afgestudeerden van de Academie
voor Beeldende Kunsten om bij te scholen. Men werkt veel met ‘artists in
residence’, die uit landen als Palestina en China komen. Voor de Haagse
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Hogeschool en INHOLLAND worden bepaalde vakken verzorgen. De studenten krijgen studiepunten. De Vrije Academie krijgt de studiepunten dan
betaald. Zo zou dat ook met een Glascentrum kunnen gaan. Op dit moment
wordt gekeken of er samengewerkt kan worden met het ROC in Schoonhoven waar ook de edelsmedenopleiding gegeven wordt en die gewend zijn
aan kleine aantallen. Dat wachtte geruime tijd op een raadsbesluit in Leerdam of er daadwerkelijk een stevig Glascentrum zou ontstaan. Daartoe heeft
de gemeenteraad van Leerdam inmiddels besloten. Het Nationaal Glasmuseum wordt verdubbeld en de gemeente gaat er geld in steken. Nu ontstaat er een soort drive om de opleiding te gaan organiseren.
Welke overwegingen gelden er om te streven naar een doorlopende leerlijn
binnen de beroepskolom? Het zou niet moeten gaan om uitsluitend de
oplossing in het reguliere circuit te zoeken, het zou juist een mix moeten
zijn. Dat heeft ook de ervaring bij de afdeling Nieuwe opleidingen bij OCW
geleerd als het gaat om kleine aantallen; helemaal regulier is niet haalbaar.
De discussie rond SVGB is ook: er zijn bepaalde opleidingen in het land,
die zou je gezien de aantallen kunnen sluiten. Dat gebeurt. ROC’s nemen
de beslissing om onrendabele opleidingen te sluiten. Er zou in Nederland
een slag gemaakt moeten worden. Het gaat immers niet alleen om glas,
maar om meerdere kleine beroepen zoals zadelmakerij. “Daar zijn we als
land heel groot in maar we leiden er niemand meer voor op.” Economisch
van groot belang, maar het gaat om een kleine beroepsgroep die liever zegt:
‘ik verplaats mijn bedrijf naar Hongarije’. De oplossing wordt gezocht in
een combinatie van investeringen uit het bedrijfsleven en impulsen van de
overheid. Een deel van de dekking zou gezocht moeten worden in aansluiting bij een regulier ROC-aanbod. Het is heel goed mogelijk om vervolgens
opleidingen voor een deel door het bedrijfsleven laten betalen. Er kunnen
van leerlingen verschillende vragen komen: bijvoorbeeld een derdejaars van
de Design Academy die wat met glas wil en op zoek gaat naar de deskundigheid. Er ontstaat een vraag van bedrijven, het gaat niet alleen om blazen,
maar ook om slijpen, polijsten. Er moet nog steeds voor restauratiewerk
traditioneel glas worden geblazen, bijvoorbeeld voor rijksmonumenten. Er
zijn in Nederland kleine bedrijfjes die zich daarop richten. Die moeten in
het netwerk betrokken zijn. In het netwerk moet ergens een organisatiepunt
zijn. Van nature is dat een ROC. Vervolgens moet er een haalbare bekostigingsgrondslag georganiseerd worden en voor de verschillende doelgroepen
(vmbo-mbo) steeds kleine groepen geselecteerd worden die de opleiding
kunnen gaan volgen. Gerefereerd wordt aan het voorbeeld van Canada,
waar de provincie Quebec een fantastisch cultuurbeleid heeft. Om de tien
jaar kiest men een bepaald thema als speerpunt. Tien jaar geleden heeft
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men voor glaskunst gekozen. Dat heeft in galerijen en ook in economisch
opzicht een enorm effect. Een dergelijke actie is in Nederland niet snel
denkbaar, maar er wordt bijvoorbeeld nu wel gewerkt aan een internationale
federatie van verenigingen van liefhebbers van glas. Ook voor de top van de
opleiding wordt gekeken wat Europees mogelijkheden kunnen zijn. De
Rietveld heeft als sterke kant het vrij denken over wat je met het product
kan doen. De Tsjechen zijn de vakmensen. De Engelsen zijn hoogwaardig
op bepaalde onderdelen. Zo kunnen er mooie combinaties gemaakt worden
die ook voor Amerikanen en Japanners aantrekkelijk zijn.
Er worden in Leerdam en in Eindhoven initiatieven genomen en zo ontstaat
er draagvlak. Er is een netwerk van mensen uit bedrijven en van de academies die goed weten wat er in de wereld te koop is en die een nieuwe vraag
gaan creëren.
Waarom geen bedrijfsopleiding? Dat heeft ten eerste te maken met de idee
van de kenniseconomie. Dat is de laatste jaren erg gefixeerd op het wetenschappelijke. “Een kenniseconomie die geen basis heeft in de basis wordt
uiteindelijk een exportartikel!” Dat betekent dus ook investeren in specifieke
hoogwaardig gekwalificeerde vakgebieden die niet wetenschappelijk hoeven
zijn. Daarin moeten keuzes gemaakt worden en zou de minister een uitspraak moeten doen, omdat het ook een overheidsverantwoordelijkheid is.
“Op het moment dat je zegt: de markt redt zich maar, verlies je de invloed
op de kwaliteit.” Wat er met Victor en Rolf is gebeurd als exportproduct,
kan met glas ook. De tweede reden is op vmbo-niveau groepen geïnteresseerd krijgen voor het ambacht.
Het zou zo kunnen gaan dat men in de bekostiging een bedrag oormerkt
voor een beperkt aantal aan te wijzen, onrendabele opleidingen. Dat zou
een heel klein percentage van het budget moeten zijn dat gegarandeerd
wordt aan ROC’s die deze opleidingen in stand houden. Tegen bijvoorbeeld
zes ROC’s zou je kunnen zeggen: ‘u vormt een samenwerkingsverband
waarin u deze opleidingen in stand houdt en maakt gebruik van die locaties
die voorhanden zijn.’ Met het bedrijfsleven of met het ministerie van
Economische Zaken zou je kunnen gaan praten en zeggen: wij doen dat,
maar er is een top die afgedekt moet worden. Daar is uit te komen. De glasopleiding zou gebruik moeten maken van het Glascentrum. De theoretische
component kan prima in het ROC gevolgd worden, en twee dagen in de
week in de praktijk.
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Case 7
Maritieme techniek

7.1

Kenmerken bedrijfstak
De HISWA Vereniging is de brancheorganisatie voor de ondernemingen in
de Nederlandse watersportindustrie. Dat zijn ruim 4.000 ondernemingen,
waar meer dan 15.000 personen werkzaam zijn. De HISWA telt ruim 1.200
leden die met elkaar 70% van de omzet van de markt realiseren. Nederland
telt 1,5 miljoen watersporters.
Er worden zeven sectoren onderscheiden in de watersportindustrie:
1
ontwerp;
2
(af)bouw;
3
jachthavens;
4
reparatie en onderhoud;
5
makelaardij en experts;
6
detail en groothandel;
7
vaar- en zeilscholen.
De meeste bedrijven in de watersportindustrie zijn klein met gemiddeld
zeven personeelsleden. De grotere bedrijven met meer dan twintig werknemers vragen specialisten; de kleinere met minder dan twintig werknemers
zijn op zoek naar allrounders. Regionaal bestaan er soms verschillende
behoeften aan competenties. De bedrijfstak kent een laag personeelsverloop
door de inhoud van het werk, de kwaliteit van de arbeid en de arbeidsverhoudingen.

7.2

Ontwikkeling en gevolgen
Ontwikkelingen die zich voordoen vinden plaats op het personele vlak:
de traditionele instroom stopt;
de nieuwe instroom stokt;
vergrijzing (10% van de instroom is jonger dan 27 jaar);
er zijn relatief veel vacatures.
Ook op het technische vlak nemen de eisen toe. Er komt meer techniek aan
boord en de techniek wordt ingewikkelder. Er doen zich veranderingen voor
in de consumentenvraag (meer en andere service). Ten slotte heeft de branche te maken met internationalisering (verplaatsen productie naar lage75

lonenlanden, ontstaan nieuwe afzetmarkten, concurrentie). Vanwege de
benodigde instroom, veranderingen in in- en uitstroom, technische eisen en
veranderingen in de consumentenvraag komt de opleidingsvraag in beeld.
Genoemde ontwikkelingen vragen om (flexibel) vakmanschap en om formele kwalificering.
Opleidingen
Doordat er zeer uiteenlopende aspecten aan de maritieme techniek zitten is
er niet één KBB die het domein dekt. Daardoor krijgt het domein niet de
goede aandacht en is de opleidingsvraag niet goed geborgd. Vanuit de branches is het doel een duurzame opleidingsstructuur te realiseren.
Een jaar of zeven geleden is men gestart met het kwalificatiedossier Medewerker watersportindustrie. Ook aan de kant van de KBB’s groeide het
besef dat er binnen het domein veel meer te doen is. Met name Kenwerk
heeft hierin een voortrekkersrol gespeeld.
De doorstroom binnen de beroepskolom is laag. De beroepen in de maritieme maakindustrie zijn bij jongeren relatief onbekend. De aansluiting
tussen mbo en hbo is problematisch door verschillen in benadering (competentiegerichtheid mbo versus fundamentele kennis van exacte vakken).
Organisatie
Naast de HISWA is er de branchegroep Nederlandse Jachtbouwindustrie
(NJI). Leden van de NJI zijn uitsluitend actief in de bouw en afbouw van
stalen jachten.
De VNSI (Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie) behartigt de
belangen van de scheepsbouwers. De leden van de VNSI bouwen schepen
voor de zee- en binnenvaart.
Recent heeft de HME (Holland Marine Equipment) zich aangesloten. Deze
branchevereniging behartigt de belangen van de Nederlandse maritieme

toeleveringsindustrie.
Deze vier brancheorganisaties werken op het gebied van onderwijs met
elkaar samen. Naar buiten toe wordt de industrie gepresenteerd als
Maritieme maakindustrie met in totaal 50.000 medewerkers.
Het domein Maritieme techniek is versnipperd. Ondanks de omzet (1% van
het BNP) en aantallen medewerkers is de maritieme techniek niet echt goed
in beeld.
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7.3

De oplossingsstrategie
Er is een dreigend te kort aan kwalitatief goed opgeleid personeel. HISWA
Vereniging neemt het voortouw om de Maritieme techniek een aantrekkelijk
en herkenbaar gezicht te geven. Daartoe wordt samen met andere organisaties gewerkt aan het ontwerpen van een doorlopende leerlijn van vmbo-,
mbo- naar hbo- en wo-niveau. Begin 2008 zal het Platform maritieme techniek ingericht worden. Een convenant is in ontwikkeling. In een samenwerking tussen de genoemde brancheorganisaties en een zestal KBB’s is een
projectplan opgesteld. Het vertrekpunt is om vanuit een gemeenschappelijke
arbeidsmarktvisie aan de slag te gaan om een opleidingsmodel/de scholingsinfrastructuur vorm te geven. Een vertegenwoordiger van Kenwerk: “Alles
rond de Maritieme techniek moet geborgd worden in de kwalificatiedossiers, maar daarvoor moet eerst duidelijk gemaakt worden wat het moet
zijn, wat de essentie is, bijvoorbeeld door middel van een macrodoelmatigheidsonderzoek.”
Op vmbo-niveau wordt er samengewerkt met een aantal vmbo-scholen. Daar
is de drakenboot de grote trekker voor leerlingen. Daarmee wordt ook het
belevenisaspect geïncorporeerd. De boot wordt gebouwd, gepimpt, er wordt
mee gevaren en er worden races georganiseerd. Er wordt een oriëntatieprogramma ingericht om leerlingen voor Maritieme techniek te interesseren.
Op mbo-niveau wordt er een opleidingsinfrastructuur ingericht voor het
domein Maritieme techniek. Die is zowel gericht op studenten als op werkenden (scholing), waarbij studenten op maat een keuze kunnen maken voor
een branche en bedrijf en zo hun opleidingsroute kunnen samenstellen. Er
komen stamgroepen met studenten en werknemers heterogeen gegroepeerd
(ook naar niveau). De gemeenschappelijke basis is jacht- en scheepsbouwkunde met verschillende uitstroomdifferentiaties. Er wordt samengewerkt
met ROC de Friese Poort en ROC ASA. Het Scheepvaart en Transportcollege treedt op als volgschool.
Op hbo-niveau zijn er twee scheepsbouwkundeopleidingen (INHOLLAND
te Delft en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden). Het is de bedoeling die
opleiding uit te breiden naar jacht- en scheepsbouwkunde. Op wo-niveau
(TU Delft) is er een opleiding Maritieme techniek, die sterk gericht is op
scheepsbouw. Ook deze opleiding wil men graag verbreden naar jachtbouwkunde. Bovendien streeft men naar het instellen van een leerstoel.
Voor het aantrekken van instroom is het vormgeven van een doorlopende
lijn belangrijk. Op die manier kunnen de branches perspectief bieden.
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Het ministerie van Onderwijs heeft zich positief betuigd ten aanzien van het
plan en wil graag weten waar het qua regelgeving knelt. Doordat Maritieme
techniek de sectorale grenzen van de werkterreinen van de KBB’s overschrijdt (en de daarmee samenhangende formats en bekostigingsstructuur)
is het spannend in hoeverre het lukt om een innovatie als deze, die immers
sectoroverschrijdend is, te laten slagen. De domeingedachte moet door alle
partijen gedragen worden. Dat vergt een omslag in het denken: niet het
vaststellen van de opleidingsbehoefte van een bepaalde branche, maar een
integrale aanpak in de richting van een soort ‘mammoet-kwalificatiedossier.’
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Lijst van gebruikte afkortingen en begrippen
Aequor
AKA
AOC Raad
AOC
Arbo
Asito
Bbl
BHV
BNP
Bol
BPV
Bve
Calibris
CAO
CBS
Cgo
CINOP EC
Colo
Crebo
Ecbo
EVC
EZ
FD
HBA
Hbo
HBO-raad
HISWA
Hiteq
HME
HPBO
HTS
ICBA
ICT
IKN

Kennis- en communicatiecentrum voor de groene sector
Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent
Brancheorganisatie van de AOC’s
Agrarisch opleidingscentrum
Arbeidsomstandigheden
Facilitaire dienstverlener
Beroepsbegeleidende leerweg
Bedrijfshulpverlener
Bruto nationaal product
Beroepsopleidende leerweg
Beroepspraktijkvorming
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn
en Sport
Collectieve arbeidsovereenkomst
Centraal Bureau voor de Statistiek
Competentiegericht onderwijs
Expertisecentrum van het Centrum voor Innovatie van
Opleidingen
Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
Centraal Register Beroepsonderwijs
Expertisecentrum Beroepsonderwijs i.o.
Erkenning van eerder verworven competenties
Ministerie van Economische Zaken
Facilitaire Dienst
Hoofdbedrijfschap Ambachten
Hoger beroepsonderwijs
Belangen- en werkgeversvereniging van de
Nederlandsehogescholen
Brancheorganisatie voor ondernemingen in de
Nederlandse Watersportindustrie
Centrum van innovatie, initiatief van Kenteq
Holland Marine Equipment
Het Platform Beroepsonderwijs
Hogere technische school
Innovatiecentrum Beroepsonderwijs-Arbeidsmarkt
Informatie- en communicatietechnologie
Industriële Kring Nijmegen
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KBA
KBB
Kenteq
Kenwerk
KOC Nederland
KvK
LNV
MBO Raad

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt
Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
Kenniscentrum voor technisch vakmanschap
Kenniscentrum voor horeca, bakkerij, reizen en recreatie
Kennis- en ontwikkelcentrum voor uiterlijke verzorging
Kamer van Koophandel
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het
middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie
Mbo
Middelbaar beroepsonderwijs
MGK bve
Max Goote Kenniscentrum beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie
MKB
Midden- en klein bedrijf
NHL
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
NJI
Nederlandse Jachtbouwindustrie
O&O-fonds
Opleidings- en ontwikkelingsfondsen
OCW
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OSB
Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten
PAEPON
Platform van Aangewezen/Erkende Particulier Onderwijsinstellingen in Nederland
R&D
Research & development
RAS
Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en
Glazenwassersbranche
RI&E
Risico-inventarisatie en Evaluatie
ROA
Researchcentrum voor Onderwijs Arbeidsmarkt
ROC
Regionaal opleidingencentrum
Savantis
Vakcentrum Afbouw en Onderhoud, Presentatie en
Communicatie
SOM
Stichting Opleiding in de Metaaltechniek
Stichting Omslag Project- en Netwerkorganisatie voor vraagstukken op het
gebied van activering en arbeid
Stichting Salvage Stichting op het gebied van dienstverlening na
calamiteiten
SVGB
Kennis- en opleidingencentrum voor uniek vakmanschap
SVS
Stichting Scholing en Vorming Schoonmaakbedrijven en
-diensten
SZW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TNO
Nederlandse organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek
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TOA
Vmbo
VNO-NCW
VNSI
VSR
WEB
WMO
Wo

Technisch oogheelkundig assistent
Voorbereidend middelbaar beroepsopleiding
Verenigde Nederlandse Ondernemers/Nederlandse
Christelijke Werkgeversbond
Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie
Vereniging Schoonmaak Research
Wet educatie en beroepsonderwijs
Wet maatschappelijke ontwikkeling
Wetenschappelijk onderwijs
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Over de auteurs
Drs. M.E.W. (Eva) Voncken studeerde klinische psychologie aan de
Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. In de tweede
helft van de jaren tachtig werkte ze als onderzoeker bij de programmagroep
‘Wisselwerkingen tussen onderwijs en arbeid’ van het latere SCO-Kohnstamm Instituut. Daar was ze in de jaren negentig betrokken bij het voorbereidend beroepsonderwijs en vervolgens bij de invoering van het vmbo
door jaarlijkse monitoren voor het ministerie van OCW.
In 2005 maakte ze de overstap naar een zelfstandige adviesorganisatie waar
ze als senior adviseur/onderzoeker betrokken is bij beleidsonderzoek en projecten in praktijkonderwijs, vmbo en bve-veld. Tevens is ze als senior onderzoeker werkzaam bij het Max Goote Kenniscentrum.
Binnen het onderzoeksprogramma 2008 van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs i.o. (ecbo, een samenwerking van MGK bve en CINOP EC) is
Eva Voncken (mede)verantwoordelijk voor de programmalijnen ‘Ontwerpen
en ontwikkelen van passend en effectief beroepsonderwijs’, ‘Personeel en
organisatie’ en ‘Sturing en verantwoording’.
Thema’s als voortijdig schoolverlaten en risicojongeren vormen een rode
draad in haar werk. In de loop van de tijd is de focus verder verbreed naar
aansluitingsvraagstukken en vernieuwingsprocessen in het (beroeps)onderwijs.
Prof. dr. S. (Sjoerd) Karsten studeerde, na een gymnasium-bètaopleiding,
in 1974 cum laude af aan de Rijksuniversiteit Leiden in de empirische sociologie. Hij promoveerde in 1986 aan dezelfde universiteit in de sociale wetenschappen.
Hij was van 1974 tot 1978 wetenschappelijk medewerker onderwijssociologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Daarna werkte hij in verschillende functies aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1997 is hij universitair
hoofddocent Beleid en organisatie van het onderwijs. Van 1998 tot 2005
was hij lid van het managementteam van het SCO-Kohnstamm Instituut.
Hij was als co-promotor betrokken bij verschillende succesvol verdedigde
dissertaties op het terrein van onderwijsbeleid en management. Hij was in
1992 ‘visiting professor’ op de Chulalongkorn University te Bangkok.
Daarnaast bekleedde hij verschillende bestuurlijke functies waaronder het
bestuur van de universitaire lerarenopleiding.
Sjoerd Karsten verrichtte een groot aantal onderzoeken naar verschillende
onderwerpen (onder andere gemeentelijk onderwijsbeleid, volwasseneneducatie, etnische segregatie, burgerschapsvorming, lumpsum financiering,
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bovenschoolse directievoering, beroepsopleidingen in achtergestelde regio’s
en voor verstandelijk gehandicapten, onderwijsinspectie, invoering interactief leren bij ROC’s en AOC’s) in uiteenlopende sectoren (bao, vo, bve). Hij
deed onderzoek- en advieswerk voor de Sasakawa Foundation (Tokyo),
Spencer Foundation (Chicago), Bill and Melinda Gates Foundation
(Seattle) en het Brookings Institution (Washington). Tevens adviseerde hij
de Onderwijsraad en een aantal gemeenten bij verschillende gelegenheden.
Hij verzorgde voor verschillende organisaties (KPMG, ICS, Sardes,
Bestuursacademies) cursussen en lezingen.
Sinds 1997 is hij coördinator van de ontwikkellijn ‘De school als professionele organisatie’ bij het landelijk kortlopend onderwijs onderzoek. Hij publiceerde een groot aantal artikelen in binnen- en buitenlandse tijdschriften en
diverse boeken.
In 2005 is hij benoemd als bijzonder hoogleraar Beleid en organisatie
beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en levenslang leren vanwege de
Stichting Max Goote Bijzondere Leerstoelen. Per 1 september 2006 volgde
hij Willem Houtkoop op als directeur van het Max Goote Kenniscentrum
voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
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