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Focus op
competentie
management
Voor u ligt alweer de vijfde editie van de ROVC TechBarometer, een onderzoek
naar de stand van zaken in de technische sector. In dit rapport zetten we op een
rijtje wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn, hoe de technische arbeidsmarkt
ervoor staat en wat er speelt op het gebied van HR en opleidingen.
Opnieuw blijkt dat het tekort aan technici een
groot probleem is dat alleen maar groter wordt.
Onderzoeksbureau Ecorys berekende onlangs dat
Nederland de komende jaren maar liefst 23.000
tot 28.000 extra werknemers nodig heeft om
zonnepanelen, windmolens en elektrische laadpalen
te installeren. En zo de klimaatdoelen te kunnen
halen. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen met een
technische beroepsopleiding juist af en zijn dus meer
investeringen in omscholing en onderwijs nodig.
Mijn advies voor werkgevers in de technische sector
is om te focussen op competentiemanagement en
het functioneel inzetbaar maken van medewerkers.
Dus: wat kunnen en weten mijn medewerkers of
sollicitanten al en wat moeten ze leren zodat ze zo
snel mogelijk aan de slag kunnen. Oftewel: functioneel
inzetbaar zijn. Als u op deze manier naar competenties
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en scholing kijkt, kunt u veel doelgerichter opleiden.
En bijvoorbeeld ook een gemotiveerde zij-instromer
in korte tijd klaarstomen om aan de slag te gaan als
monteur of installateur.
In deze TechBarometer vindt u een overzicht van de
belangrijkste onderzoeksresultaten en twee interviews
over functionele inzetbaarheid en competentie
management. Daarnaast laten we zien hoe u het juiste
opleidingspad voor uw medewerkers kunt bepalen met
behulp van beroepsprofielen.
Ik wens u veel leesplezier!

John Huizing
Directeur
ROVC Technische Opleidingen
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Samenvatting
Dit is de vijfde editie van de ROVC TechBarometer,
een jaarlijks onderzoek naar de stand van zaken in de
technische sector. Daarvoor beantwoordden in totaal
2.091 personen uit de techniek (705 werkgevers en
1.386 cursisten) online allerlei vragen op het gebied
van omzet, trends, arbeidsmarkt, HR en opleiding.
De belangrijkste resultaten zetten we in dit rapport
voor u op een rijtje.
Werven en (bij)scholen
Naar verwachting is het tekort aan technici de komende vijf jaar
nog steeds het hoofdthema in de technische branche, gevolgd
door de allround inzetbaarheid en het borgen en bijbrengen van
kennis en kunde. Het werven en (bij)scholen van technici is en blijft
dus enorm belangrijk. De respondenten verwachten de grootste
opleidingsbehoefte binnen de industriële automatisering, industriële
elektrotechniek en installatietechniek. Waar in eerdere edities bij het
merendeel van de respondenten sprake was van een omzetgroei, is
dat in 2020 nog maar bij 27% het geval; 32% geeft zelfs aan dat hun
omzet is gedaald.
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51

%

Verwacht een
omzetgroei in 2021.

80

%

Verwacht de
aankomende vijf jaar
een tekort aan technici

40

%

Voert
competentiemetingen
uit voor aanvang van
een opleidingstraject
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Doelgericht opleiden
Bijna 75% van de respondenten geeft aan dat er de
afgelopen vijf jaar een tekort aan technici was in hun
organisatie en bijna 80% van de respondenten denkt dat
dit ook de komende vijf jaar zo zal zijn. Een belangrijk
direct gevolg daarvan is: sneller fouten maken omdat
de kennis niet toereikend is. Hieruit blijkt opnieuw dat
de opleidingsbehoefte in de technische sector groot
is. Ook geeft maar liefst 84% van de respondenten aan
dat het tekort een negatief effect heeft of gaat hebben
op de concurrentiepositie van Nederland. Werkgevers
in de technische sector doen er dan ook goed aan om
gemotiveerde zij-instromers op mbo-niveau aan te nemen
en doelgericht op te leiden, zodat zij snel functioneel
inzetbaar zijn.

Technieklessen
Ruim 70% van de respondenten geeft aan dat het
opleidingsbudget in 2021 gelijk blijft. De belangrijkste
reden om technisch personeel op te leiden is de kwaliteit
van werk verbeteren. Het merendeel van de bedrijven
(73%) heeft de benodigde kennis en vaardigheden
(competenties) per technische functie in kaart gebracht
en bijna 40% van de bedrijven voert al vaak of altijd
competentiemetingen uit bij medewerkers voor aanvang
van een opleidingstraject. Slechts 23% van de bedrijven
meet het opleidingsrendement (ROI). Maar liefst 86% van
de respondenten vindt dat techniek een vast onderdeel
moet zijn van de basisschoollessen. En ruim 80% denkt
dat over vijf jaar op alle middelbare scholen verplichte
technieklessen worden gegeven.

Investeren in scholing en ontwikkeling
De grootste uitdagingen voor HR zijn net als voorgaande
jaren de werving van technisch personeel en de borging
van technische kennis en kunde. Bij meer dan 32% van de
openstaande technische vacatures duurt het minimaal een
half jaar tot een jaar voor de vacature is ingevuld en bij ruim
11% van de vacatures duurt dat zelfs meer dan een jaar.
De belangrijkste reden voor cursisten om op zoek te gaan
naar een nieuwe baan is persoonlijke ontwikkeling. Ook
het doorstromen naar een hogere/andere functie en het
missen van uitdaging worden veel genoemd. Werkgevers
zouden dus meer aandacht moeten besteden aan de
persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden van
hun medewerkers.

De coronacrisis
De technieksector is flink geraakt door de coronacrisis,
vooral in het begin. Zo konden installateurs geen
technische systemen plaatsen of onderhouden bij
bedrijven, werden apparatuur en materialen niet geleverd,
liepen de opdrachten terug en nam het ziekteverzuim
toe. Toch lijkt het effect op de hoeveelheid vacatures
en benodigde technici minimaal, want ruim 75% van de
respondenten geeft aan dat het aantal openstaande
vacatures niet is veranderd door de coronacrisis. Inmiddels
is de technische sector weer aan het opkrabbelen en zijn
de vooruitzichten voor 2021 goed.

32

%

Van de openstaande
vacatures wordt pas na
een half jaar ingevuld

86

%

Vindt dat techniek een vast
onderdeel moet worden
van de basisschoollessen
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H1

Wie is de
respondent?
In totaal deden 705 werkgevers uit de
technische sector mee aan het onderzoek.
In dit hoofdstuk nemen we deze groep
onder de loep. In welke branche werken
de respondenten? Welke functie hebben ze?
En hoe groot is het bedrijf waarvoor ze werken?

CURSISTEN

WERKGEVERS

AANTAL RESPONDENTEN PER BRANCHE

AANTAL RESPONDENTEN PER BRANCHE

Bouw en infra
Flexbranche
Groothandel

3%
0%

Flexbranche

2%

Groothandel
8%

Foodindustrie

Nieuw is dat we dit jaar ook onze cursisten hebben gevraagd om
mee te doen aan het onderzoek. Dit om de resultaten kracht bij te
zetten en om te kijken welke visie op opleiden en behoefte aan
scholing zij hebben. In totaal vulden maar liefst 1.386 cursisten de
enquête in.

CURSISTEN

WERKGEVERS

98%

20%

80%

8%
14%
15%

Land- en tuinbouw
8%

1%
7%

Machinebouw

Maritiem

2%

Maritiem

2%

Nutssector

2%

Nutssector

2%

(Petro)chemie

2%

(Petro)chemie

2%

2%

Installatiebranche

2%

Machinebouw

1%

Maakindustrie

16%

Installatiebranche

3%

Foodindustrie

9%

Maakindustrie

Land- en tuinbouw

Bouw en infra

3%
20%

Technische dienstverlening
Transport en logistiek
Zorg
Anders

3%
2%
19%

16%

Technische dienstverlening
Transport en logistiek

2%

Zorg

4%

Anders

22%

NB De percentages die we in de volgende hoofdstukken
noemen zijn gebaseerd op de antwoorden van de
werkgevers, tenzij we nadrukkelijk vermelden dat het (ook)
om antwoorden van de cursisten gaat.
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CURSISTEN

WERKGEVERS

HOE LANG BEN JE AL WERKZAAM IN DE TECHNISCHE
BRANCHE? EN BIJ JOUW HUIDIGE WERKGEVER?

AANTAL RESPONDENTEN PER BEDRIJFSGROOTTE

In de technische branche

0 - 99

51%

100 - 249

17%

250 - 499

11%

Bij huidige werkgever

7%

Minder dan
2 jaar

2-5
jaar

6 - 10
jaar

11 - 15
jaar

16 - 20
jaar

AANTAL RESPONDENTEN PER FUNCTIE

4%
Zzp’er

2%

90%

27%

15%

1000+

Meer dan
20 jaar

AANTAL RESPONDENTEN PER FUNCTIE

14%

6%

3%

2%

6%

5%

Directie

Engineer

Hoofd
productie

KAMcoördinator

HR-manager

HRmedewerker

19%

14%

5%

4%

21%

Hoofd Technische
Dienst / Leidinggevende
technische afdeling /
Manager service en
onderhoud

Medewerker
Technische
Dienst

Opleidings
coördinator

Projectleider

Anders

4%
Parttime in
loondienst

Anders
Fulltime in
loondienst
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67%

9%

14%

20%

11%

20%

5%

17%

3%

7%

1%

500 - 999
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H2

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in
de technische branche?
De effecten van de coronacrisis zijn ook in de TechBarometer
terug te zien. Waar in eerdere edities bij het merendeel van de
respondenten sprake was van een omzetgroei, is dat in 2020
nog maar bij 27% het geval. Bijna 32% van de respondenten
geeft zelfs aan dat hun omzet in 2020 is gedaald.
Voor 2021 verwacht ruim 50% een
omzetgroei. De belangrijkste maatregelen
voor het behalen van die omzetgroei zijn:
het optimaliseren van werkprocessen
en het opleiden van medewerkers.

Dat sluit ook aan bij de belangrijkste
organisatiedoelstelling voor de komende
jaren, namelijk: het optimaliseren van de
kwaliteit.

GEREALISEERDE OMZET IN 2020

32%

33%

VERWACHTE OMZET VOOR 2021

Dalen

Gelijk gebleven

8%

BELANGRIJKSTE ORGANISATIEDOELSTELLINGEN
VOOR DE KOMENDE JAREN

Concurrentiepositie verbeteren

8%

Klantgerichter werken

9%

Kostprijs verlagen

7%

Kwaliteit optimaliseren

16%

Motivatie/betrokkenheid van medewerkers optimaliseren

10%

Omzet verhogen

10%

(Productie)proces verbeteren

11%

Productiviteit verhogen

7%

Veiligere werkomgeving creëren

7%

35%
Duurzamer werken
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27%

Stijgen

51%

8%

Anders

6%

Digitalisering van de dienstverlening
Anders

10%
5%
2%
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Opleidingsbehoefte
De respondenten verwachten dat het hoofdthema in
de technische sector de komende vijf jaar nog steeds
het tekort aan technici zal zijn, op de voet gevolgd
door de allround inzetbaarheid van technici en het
borgen en bijbrengen van kennis en kunde.
Het werven en (bij)scholen van technici is en
blijft dus enorm belangrijk. Zeker ook met het
oog op actuele thema’s zoals de energietransitie
en de automatisering, waardoor nieuwe en/of
andere vaardigheden en competenties nodig

zijn. De respondenten verwachten de grootste
opleidingsbehoefte binnen de industriële
automatisering, de industriële elektrotechniek en
de installatietechniek.

MAATREGELEN OM OMZETDOELSTELLING TE BEHALEN

9%

Naar verwachting
is het tekort aan
technici ook de
komende vijf jaar het
hoofdthema in de
technische sector.
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30%

Verhogen van
acquisitie

Optimaliseren van
werkprocessen

8%
12%

22%

3%

Opleiden van
medewerkers

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

Uitbreiden van
producten of diensten

10%

Uitbreiden van
afzetmarkten

Anders

4%

4%

Uitbesteden van
diensten- en services

Verkleinen van het
personeelsbestand
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De grootste opleidingsbehoefte bestaat binnen
de Industriële Automatisering, Industriële
Elektrotechniek, Veiligheid, Gezondheid & Milieu.

OPLEIDINGSBEHOEFTE PER
TECHNISCH VAKGEBIED

Aandrijftechniek

7%

Allround inzetbaarheid technici

18%

Gebouwautomatisering

4%

Automatisering

10%

ICT

4%

Borgen en bijbrengen
van kennis en kunde

16%

Automatisering

16%

Bijbrengen van nieuwe
kennis en kunde

12%

Elektrotechniek

16%

Toename concurrentie

1%

Installatietechniek

12%

Duurzaam ondernemen

9%
4%

Klimaattechniek

9%

Nieuwe wet- en regelgeving (bijvoorbeeld nieuwe veiligheidseisen)

Communicatie

5%

Outsourcing / uitbesteden

Procestechniek

10%

Smart industry (Internet of Things)

Gezondheid & Milieu

11%

Tekort aan technici

2%

Geen stijging
Anders
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BLIK OP DE TOEKOMST: BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN DE
TECHNISCHE BRANCHE AANKOMENDE 5 JAAR

4%

Veiligheid
Anders

1%
4%
20%
3%
1%
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DRIE TIPS

voor
technische
bedrijven
1

11

Hak uw werkprocessen
in stukjes. Niet iedereen
hoeft alles te kunnen.

2

Zorg dat uw medewerkers
functioneel inzetbaar
zijn en leer ze de
basisvaardigheden.

3

Kijk welke handelingen
u kunt automatiseren en
welke geschikt zijn voor
kant-en-klare productie.

ROVC TECHBAROMETER 2021

Praktijkgericht en
direct inzetbaar
Wat kunt u als werkgever in de technische sector doen
om het tekort aan technici terug te dringen? Volgens
salesmanager Marc Hendriks van ROVC is het in ieder
geval slim om te kijken naar de functionele inzetbaarheid
van je personeel: “Dus wat moet een medewerker
kunnen om zijn dagelijkse werkzaamheden uit te voeren?”

Functioneel inzetbaar
Marc legt uit dat je voor sommige handelingen
gecertificeerd moet zijn. Voor het toevoegen
van koudemiddel in een airco bijvoorbeeld.
“Maar dat is een van de laatste stappen. Alle
handelingen daarvoor, zoals het monteren
en in de beugels hangen van de airco, zijn
basishandelingen die je makkelijk en snel kunt

aanleren. Als je je personeel die specifieke
taken leert, maak je ze dus functioneel inzetbaar
en kunnen ze snel de werkvloer op”, legt Marc
uit. “En als ze eenmaal aan het werk zijn, is
het vooral learning by doing. De medewerker
ontdekt dan op de werkvloer vanzelf waar zijn
kracht zit, wat hij nog meer wil leren en in welke
richting hij zich wil ontwikkelen.”

Doordat je de cursist alleen leert wat hij nodig heeft om zijn werk te kunnen
doen, ontstaat vaak een ander, minder uitgebreid takenpakket dan in de
functieomschrijving staat. Je kunt dan met gerichte scholing zorgen dat
medewerkers snel in staat zijn om bijvoorbeeld een airco-unit te monteren.

12
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Kant-en-klaar produceren
Focussen op functionele inzetbaarheid is volgens Marc slechts een
van de antwoorden op het tekort aan technici. “Ook digitalisering
en automatisering spelen een belangrijke rol. Daardoor kunnen
medewerkers hun werk slimmer en beter doen en zijn ze minder tijd
kwijt aan bijvoorbeeld projectadministratie.
Een derde belangrijke oplossing in de strijd tegen het tekort,
is kant-en-klaar produceren. Bijvoorbeeld in de bouw en in de
installatietechniek. Zo worden in nieuwbouwhuizen steeds vaker
zogenaamde skids aangeleverd. Dat zijn warmtepompen of andere
installaties die compleet op een frame zijn gemonteerd, inclusief alle
regel- en meettechniek. Daardoor is er veel minder installatiewerk
op de plek zelf.”

Doelgericht opleiden
In de top 10 van beroepsgroepen met de hoogste banenkans,
die het UWV in december 2020 publiceerde, staan maar liefst
6 technische beroepsgroepen, waaronder machinemonteurs,
elektriciens en elektronicamonteurs en productieleiders industrie
en bouw.
Tegelijkertijd zijn veel mensen door de coronacrisis hun baan
kwijtgeraakt, vooral in de horeca, de evenementensector en de
reisbranche. “Daar ligt dus een grote kans om zij-instromers aan
te trekken en gericht op te leiden. De kunst is om als werkgever
goed te bedenken wat je precies wilt bereiken met het opleiden
van medewerkers. Het kan zijn dat je een kwaliteitsslag wil maken
of een nieuwe productielijn wil opzetten. Als je het doel weet,
kun je daarna je medewerkers doelgericht opleiden. Zonder extra
leerballast. Dat vraagt om werkgevers die anders durven kijken naar
vacatures en functieomschrijvingen. Een mooi voorbeeld hiervan
is IJskoud, een bedrijf in koeltechniek. In 2019 zijn we samen met
IJskoud gestart met de IJskoud Academie, om zij-instromers in de
koeltechniek snel functioneel inzetbaar te maken.”
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H3

Hoe staat de
technische
arbeidsmarkt
ervoor?
Ook deze vijfde editie van de TechBarometer laat een
zorgwekkend beeld zien. Bijna 75% van de respondenten
geeft aan dat er de afgelopen vijf jaar een tekort aan
technici was in hun organisatie. Dat was vooral een tekort
aan mediors en seniors, dus aan technici met meer dan
twee jaar werkervaring.

Bijna 80% van de respondenten denkt dat hun
organisatie ook de komende vijf jaar een tekort
aan technici zal hebben. Van hen verwacht 9% een
kwantitatief tekort, 29% een kwalitatief tekort en
42% een kwantitatief én kwalitatief tekort.
Bijna 65% van de respondenten verwacht de komende
vijf jaar vooral een tekort aan technisch geschoolde
mediors (twee tot vijf jaar werkervaring).

ERVAART U EEN TEKORT
AAN TECHNICI?
afgelopen 5 jaar

Ja, met name een
kwalitatief tekort

14

Ja, met name
een kwantitatief
tekort

Ja, zowel een
kwantitatief als
een kwalitatief
tekort

Nee

2%

3%

19%

24%

42%

35%

9%

10%

29%

29%

komende 5 jaar

Weet ik niet
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De gevolgen

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

Maar liefst 84% van de respondenten geeft aan dat
het tekort een negatief effect heeft of gaat hebben
op de concurrentiepositie van Nederland.
Het grootste directe gevolg van het tekort aan
technici is drukte/stress op de werkvloer, gevolgd
door een lagere kwaliteit van werk en hogere
lonen voor technici. Ook noemt bijna 20% van de
respondenten als belangrijk direct gevolg: sneller
fouten maken omdat de kennis niet toereikend is.
Hieruit blijkt opnieuw dat de opleidingsbehoefte
in de technische sector groot is.

29

HET NIVEAU WAAR HET TEKORT AAN
TECHNICI HET MEEST WORDT ERVAREN

%

6%

Ja, het negatieve
effect is al zichtbaar

2%
WO

55

%

16

50%

24%

Nog niet, maar in de
toekomst verwacht ik
dat wel

In de industriële elektrotechniek, de installatie
techniek en de industriële automatisering wordt
het grootste tekort aan kennis verwacht. Dit heeft
alles te maken met de energietransitie, waardoor
bijvoorbeeld meer duurzame energiesystemen
moeten worden geïnstalleerd, maar ook met de
toenemende automatisering en robotisering.

MBO-2
of lager

MBO-3

%

MBO-4

18%
HBO

Nee, ik zie daar geen
direct verband tussen

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

21%

22%

Drukte/stress op
de werkvloer

22%
Hogere lonen
voor technici

Lagere kwaliteit
van werk

Stagnerende
groei van de
organisatie

20%
2%
Stijging van het aantal
buitenlandse technici

4%
Hoog verloop
15

Sneller fouten
maken omdat kennis
niet toereikend is

1%
Anders

Lagere kwaliteit
van werk

Drukte/stress op
de werkvloer

17%

10%

KWALITATIEF
TEKORT

19%

36%

KWANTITATIEF
TEKORT

Stagnerende groei
van de organisatie

8%
1%

Hogere lonen
voor technici

4%
Stijging van het aantal
buitenlandse technici

3%
Anders

Betere
secundaire
arbeidsvoorwaarden

12%
Nieuwe taakverdeling op de werkvloer
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Functioneel inzetbaar
Voor de installatie en het onderhoud van nieuwe
systemen zoals warmtepompen en robots, zijn veel
specialistische onderhouds- en storingsmonteurs op
mbo-niveau nodig. Het is dus niet vreemd dat 80%
van de respondenten aangeeft dat het tekort vooral
op mbo-niveau wordt ervaren.
Werkgevers in de technische sector doen er dan
ook goed aan om gemotiveerde zij-instromers
op mbo-niveau aan te nemen en heel gericht op
te leiden, zodat zij snel functioneel inzetbaar zijn.
Dit past ook bij de trend dat het ‘breder opleiden

van personeel’ door de jaren heen steeds minder
vaak wordt genoemd als oplossing voor het tekort
aan technici. Het is effectiever om te focussen op
iemands functionele inzetbaarheid, zodat hij of zij
snel aan het werk kan.

4%
10%

Kennisgebrek door technologische vernieuwing

Anders

14%
BELANGRIJKSTE
OORZAAK VOOR
HET TEKORT AAN
TECHNICI

43%
Jongeren kiezen
minder vaak voor een
technische opleiding

16

EFFICIËNTE AANJAGERS VOOR HET TERUGDRINGEN VAN
HET TEKORT AAN TECHNICI

6%

Weinig doorstroming
binnen de organisatie

Slechte aansluiting
regulier onderwijs
op bedrijfsleven

23%

21%

Initiatieven vanuit
het onderwijs

Initiatieven vanuit het
Techniekpact (overheid)

10%
Slecht imago
technische
branche

15%

Initiatieven vanuit
brancheorganisaties

14%
Vergrijzing

4%

38%

Initiatieven vanuit het
bedrijfsleven zelf

Anders
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Beter imago

VERWACHTING TEKORT AAN KENNIS
DE AANKOMENDE 5 JAAR

Door de jaren heen wijzen de respondenten de
vergrijzing steeds minder vaak aan als belangrijkste
oorzaak voor het tekort. Volgens hen is de
belangrijkste oorzaak dat jongeren minder vaak
voor een technische opleiding kiezen.

6%

Aandrijftechniek
Gebouwautomatisering

1%
20%

Industriële Elektrotechniek

18%

Industriële Automatisering

Het is dus zaak om het imago van de techniek
sector te verbeteren en de opleidingen
aantrekkelijker te maken. Dat kan bijvoorbeeld
ook met scholing op maat of leerwerktrajecten.
Het merendeel van de respondenten (38%) geeft
aan dat initiatieven vanuit het bedrijfsleven het

meest effectief zijn om het tekort tegen te gaan.
Op enige afstand gevolgd door initiatieven vanuit
het onderwijs (23%) en initiatieven vanuit het
Techniekpact (21%). Zowel het bedrijfsleven als
het onderwijs en de overheid hebben dus een
belangrijke rol in het terugdringen van het tekort
aan technici.

9%

Klimaattechniek

10%

Procestechniek
Organisatie & Communicatie
Veiligheid, gezondheid & Milieu
Anders

ORGANISATIES VERWACHT DE AANKOMENDE

20%

Installatietechniek

2%
3%
12%

5 JAAR EEN TEKORT AAN…

23%

47%

31%

Starters

Mediors

Seniors

0 - 2 jaar
werkervaring

17

2 - 5 jaar
werkervaring

Bijna 80% van de respondenten denkt dat hun
organisatie ook de komende vijf jaar een tekort
aan technici zal hebben.

> 5 jaar
werkervaring
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GEMIDDELDE FREQUENTIE FUNCTIEVERANDERING
TECHNICI BINNEN DE ORGANISATIE

14

71

%

Nooit

Soms

GEMIDDELDE LEEFTIJD TECHNICI
BINNEN DE ORGANISATIE

%

14
Regelmatig

%

0
Vaak

%

1

%

Anders

GEMIDDELDE WERKZAME PERIODE TECHNICI
BINNEN DE ORGANISATIE

0%

45%

> 60 jaar

12%
51 - 60 jaar

41 - 50 jaar

30%

1%

45%

21%

4%

21 tot 30 jaar

30 jaar of
langer

< 20 jaar

0 tot 10 jaar

7%
21 - 30 jaar

34%

11 tot 20 jaar

31 - 40 jaar
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H4

Wat staat er op
de HR-agenda
van technische
bedrijven?
Van het technisch personeel werkt 70% meer dan 10 jaar
bij dezelfde organisatie en 85% verandert nooit of maar
een enkele keer van functie. Slechts 7% van de technici is
jonger dan 30 jaar; bijna 60% is tussen de 41 en 65 jaar.
Niet voor niets is een van de grootste ergernissen
bij het werven van personeel dat er weinig nieuwe
aanwas is, naast dat er onbekwame mensen op
vacatures reageren.

AANPAKKEN TEKORT TECHNICI DOOR
ORGANISATIES ZELF

26%

Breder opleiden van personeel

Deze twee ergernissen lijken tegenstrijdig; blijkbaar
is er wel nieuwe aanwas, maar niet met de juiste
competenties. Hier ligt dus een enorme kans voor
werkgevers om juist die onbekwame mensen (zijinstromers) aan te nemen en gericht op te leiden,
zodat ze zo snel mogelijk functioneel inzetbaar zijn.

Bedrijf als aantrekkelijke werkgever
promoten onder technici

28%

Technici snel functioneel
inzetbaar maken
Anders

19

17%

Recruiters inschakelen

17%

12%
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Uitdagingen
Van de bedrijven heeft 26% gemiddeld drie
tot vijf technische vacatures per jaar en 17%
heeft er zelfs zes of meer.

GEMIDDELD AANTAL UITSTAANDE
VACATURES ORGANISATIES

26%

Bij 32% van de openstaande technische vacatures duurt het
minimaal een half jaar tot een jaar voor de vacature is ingevuld en
bij 11% van de vacatures duurt dat zelfs meer dan een jaar.
De grootste uitdagingen voor HR zijn dan ook de werving van
technisch personeel en de borging van technische kennis en kunde.
Dus hoe zorgt u voor voldoende personeel en hoe voorkomt u dat
goed opgeleide technici vertrekken?

17%

6 of meer

8%

Een week tot
een maand

49%
Een maand
tot een half
jaar

32%

11%

Een half jaar
tot een jaar

Meer dan
een jaar

46%

HET GEMIDDELD INKOMEN
BINNEN ORGANISATIES

Gedaald

20

2%

4%

De grootste ergernissen
op personeelsgebied
zijn dat er weinig nieuwe
aanwas is en dat er
onbekwame mensen op
vacatures reageren.

57%

0 tot 2

49%

TIJDSDUUR INVULLEN VACATURE

3 tot 5

Gelijk
gebleven

Gestegen

Anders
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Persoonlijke
ontwikkeling

Bij de werving van technici op
mbo-niveau spelen de genoten
opleiding of het hebben van veel
werkervaring nauwelijks een rol.
ZWAARSTWEGENDE EIGENSCHAPPEN BIJ HET
WERVEN VAN TECHNICI OP MBO-NIVEAU OF LAGER

Bij de werving van technici op mbo-niveau
weegt het hebben van technische kennis en
vaardigheden nog altijd het zwaarst, op de
voet gevolgd door motivatie. Opvallend is dat
weinig respondenten de genoten opleiding
(4%) of het hebben van veel werkervaring (2%)
belangrijk vinden.

4%

Genoten opleiding

21%

Motivatie
8%

Persoonlijkheid

De belangrijkste reden voor cursisten om op zoek te gaan
naar een nieuwe baan is persoonlijke ontwikkeling. Ook het
doorstromen naar een hogere/andere functie en het missen
van uitdaging worden veel genoemd.

Representativiteit

2%

Technische kennis/
vaardigheden

Werkgevers zouden dus meer aandacht moeten
besteden aan de persoonlijke ontwikkeling en
doorgroeimogelijkheden van hun medewerkers.

26%
9%

Vakkennis

Veel werkervaring

Investeren in scholing om iemand snel functioneel inzetbaar
te maken is stap 1, maar ook daarna blijft investeren in
scholing en ontwikkeling enorm belangrijk.

2%
15%

Werkmentaliteit

Anders

GROOTSTE ERGERNISSEN IN DE TECHNISCHE BRANCHE

21

13%

Betrokkenheid

1%

15%

9%

11%

23%

5%

8%

26%

3%

Imago
van de
technische
sector

Commerciële
acquisitie-
bureaus

Onderlinge
concurrentie
op het gebied
van het
werven van
personeel

Veel
onbekwame
mensen die
op vacatures
afkomen

Het tekort
aan vrouwelijke technici

Technici
die voor
zichzelf gaan
beginnen

Weinig
 ieuwe
n
aanwas

Anders
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De wil en
de drive
om te leren
“We zijn geen leraren, dus we hebben een opleider
nodig om onze medewerkers bij- of om te scholen.
Dat is heel in het kort hoe we een paar jaar geleden
bij ROVC zijn uitgekomen’, vertelt Tom van Kolck,
opleidingscoördinator bij Vattenfall. “Zij kennen
ons bedrijf en weten precies welke scholing onze
medewerkers nodig hebben, bijvoorbeeld op het
gebied van elektra. Zo starten we binnenkort weer
met een basiscursus Elektrotechniek bij ROVC.”
Energieproducent Vattenfall zet fors in op stadswarmte. Tom:
“Stadswarmte is een duurzame manier van verwarmen die bijdraagt
aan ons doel: fossielvrij leven binnen één generatie. Er bestaat
alleen geen opleiding op dit gebied. Daarom hebben we een eigen
Technical Training Centre (TTC) opgericht, waarin onze monteurs,
opzichters en werkvoorbereiders training krijgen binnen de
discipline stadswarmte. De cursussen en trainingen van ROVC zijn
hier een uitstekende aanvulling op.”
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Competentiemanagement
“We merken dat het heel moeilijk is om nieuwe monteurs en opzichters te vinden.
De vijver is leeg, simpel gezegd”, zegt Tom. “Daarom zijn we gestart met een
competentiemanagementtraject bij ROVC. Dit houdt in dat sollicitanten eerst een
kennistest en interview met een docent krijgen. Zo kunnen we achterhalen wat iemand
al weet en kan. En wat hij of zij dus nog moeten of moeten leren om bijvoorbeeld als
monteur of opzichter aan de slag te gaan. Ook kijken we of iemand gemotiveerd is om
te leren.”

Soft skills
Tom vertelt dat ze het interview willen uitbreiden naar een uitgebreider assessment
van één of twee dagen. “Zo’n assessment brengt alle competenties van de sollicitant in
kaart. Denk aan: technische vaardigheden, houding en gedrag, leerbaarheid en sociale
vaardigheden. Het is heel belangrijk om ook te kijken naar iemands soft skills, zoals
communicatie of motivatie. Want als de wil en de drive goed zijn, heb je al 80 procent
binnen”, vertelt Tom. “Bovendien kan uit het assessment blijken dat een functie, zoals
opzichter, niet bij iemands persoonlijkheid past. Dat is natuurlijk fijn om van tevoren te
weten.”

Assessment
“ROVC is momenteel druk bezig met de ontwikkeling van dit assessment. Daarmee
kunnen we straks dus niet alleen bepalen wat een sollicitant al kan en weet, maar
ook welke persoonlijke eigenschappen hij of zij heeft. Op basis daarvan kunnen we
besluiten of we iemand aannemen en zo ja, in welke functie. Dat kan dus ook zeker een
zij-instromer zijn met goede soft skills en veel werkervaring.” Op termijn wil Vattenfall
deze assessments graag uitbreiden: “Ook voor de mensen die al bij ons werken, is het
goed om af en toe na te gaan of zij nog op de juiste plek zitten. Misschien kan iemand
wel veel meer. Of heeft iemand competenties die perfect passen bij de functie van
teamleider.”

Meer weten over competentiemanagement?
Kijk op rovc.nl/competentiemanagement
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H5

Hoe ziet het
technisch
opleidings
landschap eruit?
Net als in voorgaande jaren neemt vooral de techneut zelf
of de leidinggevende techneut het initiatief voor het volgen
van een opleiding. Dit is het geval volgens ruim 75% van de
werkgevers en bijna 80% van de cursisten.
2%
Opleiding is en blijft belangrijk
in de technische sector, zeker
ook met het oog op de energie
transitie en de toenemende
automatisering. Toch verwacht ruim
70% van de respondenten dat het
opleidingsbudget in 2021 gelijk blijft.
Dat is best opmerkelijk, ook gezien
het toenemende aantal subsidies
voor om- en bijscholing, zoals de
regeling ‘NL leert door’.

14%

Anders

11%
Goed werkgeverschap

Om technici voor te bereiden
op de toekomst

7%
Om te motiveren

3%
Een efficiëntere
personeelsplanning

BELANGRIJKSTE
REDENEN OM
TECHNISCH
PERSONEEL OP
TE LEIDEN

7%
Onderscheiden
van concurrent

5%
Om technici
aan te trekken

51%
Om de kwaliteit van
het werk te verbeteren
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Kwaliteit en
effectiviteit

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN BIJ HET
OPLEIDEN VAN TECHNICI

Met stip de belangrijkste reden om technisch
personeel op te leiden is de kwaliteit van
werk verbeteren. Dit sluit ook aan bij de
grootste motivatie van de cursisten om een
technische cursus of training te volgen,
namelijk: het werk effectiever kunnen
doen (bijvoorbeeld: sneller werken, beter
onderhoud, minder storingen).

Bieden van begeleiding
op de werkvloer

18%
4%

Budget vrijmaken

9%

Geschikte leervorm kiezen

21%

Juiste opleiding kiezen
Leervraag helder
formuleren

4%
17%

Motiveren van technici

De belangrijkste reden
om technisch personeel
op te leiden is de kwaliteit
van werk verbeteren.

Nieuwe vaardigheden laten
toepassen op de werkvloer

Het zwaarstwegende criterium bij het kiezen van een opleiding is
net als voorgaande jaren de praktijkgerichtheid. Bijna 80% van de
respondenten denk dat zij de komende vijf jaar vooral behoefte
hebben aan extra technische kennis en vaardigheden op mbo-4niveau. De grootste uitdaging bij het opleiden van technici is nog
steeds het kiezen van de juiste opleiding. Daarom laten wij u op
bladzijde 30 zien hoe u eenvoudig een opleidingspad voor uw
medewerkers kunt bepalen.
VERWACHTE
OPLEIDINGSBUDGET
ORGANISATIES IN 2021

71%

Verantwoorden van het
opleidingstraject aan directie

12%
2%
12%

Vrijplannen van technici
Anders

7%

22%

1%

Daalt

Stijgt

Anders

1%

Blijft gelijk
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Competentie
management
Het merendeel van de bedrijven (73%) heeft de benodigde
kennis en vaardigheden (competenties) per technische
functie in kaart gebracht. De volgende stap is kijken
waar de opleidingsbehoefte zit en op basis daarvan een
opleidingsplan op maat opstellen. Een handig hulpmiddel
daarbij is het competentiemanagementmodel.

9%
MBO-2 of
lager

37%
MBO-3

Bijna 40% van de bedrijven voert al
vaak of altijd competentiemetingen uit
bij medewerkers voor aanvang van een
opleidingstraject. Maar tegelijkertijd
betekent dit dat het merendeel van de
bedrijven dit dus nog niet vaak of
nooit doet.

Ook meet slechts 23% van de bedrijven
het opleidingsrendement (ROI). Dat is
jammer, want door deze metingen en het
bijbehorende competentiemanagement
zorgt u dat uw medewerkers alleen leren
wat ze nodig hebben om hun werk te
kunnen doen. Dat scheelt tijd én geld.

INITIATIEFNEMERS VOOR HET VOLGEN
VAN EEN TECHNISCHE OPLEIDING

6%

HR

26

32%
Leidinggevende
techneut

16%

2%

Anders

WO

3%

79%
MBO-4

31%
HBO

44%

Directie

3%

NIVEAUBEHOEFTE EXTRA
TECHNISCHE KENNIS EN VAARDIGHEDEN
DE AANKOMENDE 5 JAAR

Anders
Techneut
zelf
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Maar liefst 86% van de respondenten vindt dat
techniek een vast onderdeel moet zijn van de
basisschoollessen.

helemaal
mee eens

TECHNIEK MOET EEN VAST
ONDERDEEL WORDEN VAN
BASISSCHOOLLESSEN

27

helemaal
oneens neutraal
oneens

44%

37%

30%
helemaal
mee eens

OVER VIJF JAAR WORDEN OP
ALLE MIDDELBARE SCHOLEN
VERPLICHT TECHNIEKLESSEN
AANGEBODEN

helemaal
oneens neutraal
oneens

12%

1%

1%

1%
eens

12%

15%

15%
0%
eens

5%

11%
2%

0%

helemaal
oneens neutraal
oneens

Ook zijn dit twee manieren die er wellicht voor zorgen
dat meer kinderen voor een technische vervolgopleiding
kiezen. In lijn met deze resultaten vindt 83% van de
respondenten dat de overheid fors moet investeren om
het tekort aan technici op te lossen. Tot slot is een ruime
meerderheid van mening dat bij de werving van technici
meer gelet moet worden op motivatie dan op het voldoen
aan alle technische kwalificaties.

46%

40%

46%

51%

Maar liefst 86% van de respondenten vindt dat
techniek een vast onderdeel moet zijn van de
basisschoollessen. En ruim 80% denkt dat over
vijf jaar op alle middelbare scholen verplichte
technieklessen worden gegeven. Dit past bij het
feit dat veel respondenten van mening zijn dat er te
weinig nieuwe aanwas is in de technische sector.

31%

Meer
techniek
in de klas

eens

helemaal
mee eens

DE OVERHEID MOET FORS
INVESTEREN OM HET TEKORT
AAN TECHNICI OP TE LOSSEN

helemaal
oneens neutraal
oneens

eens

helemaal
mee eens

MIJN BEDRIJF MOET BIJ DE WERVING
VAN TECHNICI MEER LETTEN OP
MOTIVATIE DAN OP HET VOLDOEN AAN
ALLE TECHNISCHE KWALIFICATIES
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De technische
sector in coronatijd

Ruim 75% van de respondenten
geeft aan dat het aantal
openstaande vacatures niet is
veranderd door de coronacrisis.

In deze editie van de TechBarometer kunnen we natuurlijk niet om de coronacrisis
heen. Ook de technieksector is flink geraakt door deze crisis, vooral in het begin.
Zo konden installateurs geen technische systemen plaatsen of onderhouden bij
bedrijven, werden apparatuur en materialen niet geleverd, liepen de opdrachten
terug en nam het ziekteverzuim toe.

HET AANTAL OPENSTAANDE VACATURES BINNEN
MIJN ORGANISATIE IS DOOR HET CORONAVIRUS

7

%

76

%

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de omzet van bijna
32% van de respondenten in 2020 daalde. Gelukkig wist de
technische sector gedurende het jaar weer op te krabbelen
en inmiddels zijn de vooruitzichten goed. Ruim 50% van de
werkgevers verwacht in 2021 een omzetgroei en ruim 50%
van de cursisten verwacht een stijging van het loon.

HUIDIG BRUTO
MAANDSALARIS

VERWACHT DAT DE OMZET VAN
MIJN ORGANISATIE IN 2021

17

35

%

8

%

51

%

%

6

%

< € 2.000
per maand
€ 2.001 - € 2.500
per maand

Toegenomen

Gelijk blijft

Afgenomen

Daalt

32

%

33

%

Stijgt

Gedaald

Gestegen
Gelijk
 ebleven
g

28

27

%

€ 2.501 - € 3.500
per maand

TEVREDEN OVER DE HOEVEELHEID TECHNISCHE
CURSUSSEN EN TRAININGEN DIE JE HEBT GEVOLGD?

8

%

72

%

Anders
Ja, ik ben
tevreden

8%

Anders

Gelijk
 ebleven
g

IN 2020 IS DE OMZET VAN MIJN ORGANISATIE

2%

1

%

Nee, ik vind
het te veel

22

%

Nee, ik vind
het te weinig

36%

€ 3.501 - € 4.500
per maand

5

%

Geen
mening

> € 4.501
per maand
Dat wil ik
niet zeggen

28%

9%

19%
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Nog steeds
veel vacatures

JA/NEE-KWESTIES

Ben je tevreden over
je huidige salaris?

Ruim 75% van de respondenten geeft aan
dat het aantal openstaande vacatures niet is
veranderd door de coronacrisis. Het effect
op de hoeveelheid vacatures en benodigde
technici lijkt dan ook minimaal.
Ook lijkt de coronacrisis weinig invloed
te hebben op het sollicitatiegedrag van
de cursisten. Net als in 2019 heeft het
overgrote deel van de cursisten (81%) in
2020 niet gesolliciteerd naar een nieuwe
functie of baan. Zij zijn dus nog steeds
overwegend tevreden over hun werkgever.
Dat blijkt ook uit het feit dat ruim 72% van
de cursisten aangeeft tevreden te zijn over

Afstand woonwerkverkeer

13%

15%

10%
Werksfeer

25%
Persoonlijke
ontwikkeling

29

Verwacht je dat
je (uur)loon in
2021 stijgt?

52

19

%

%

40

JA

7

%

%

%

Dat wil ik
niet zeggen

NEE
%

14
Dat wil ik
niet zeggen

NEE

JA
Heb je in het afgelopen
jaar gesolliciteerd
naar een nieuwe
functie of baan?

23

81

%

NEE

7%

Anders

Uitdaging in
functie miste

%

JA

de hoeveelheid technische cursussen en
trainingen die ze konden volgen. Ook is
bijna 65% van de cursisten tevreden over
het salaris. Verder valt op dat 57% van de
cursisten in 2020 is benaderd voor een
andere functie of baan, ten opzichte van 63%
in 2019. Een verschil van nog geen 5%. Dat
geeft dus wel aan hoe gewild technici zijn,
zelfs in coronatijd.

6%

63

Salaris

VOORNAAMSTE
REDEN OM OP ZOEK
TE GAAN NAAR EEN
NIEUWE FUNCTIE
OF BAAN

BEN JE IN HET AFGELOPEN JAAR BENADERD VOOR EEN
ANDERE FUNCTIE OF BAAN?

3%
Aantal uren
per week

26%

5%

26%

Ja, door
een andere
werkgever

Ja, door
mijn huidige
werkgever

Ja, door een
recruiter

42%

20%
Doorstromen
naar een hogere/
andere functie

Nee
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Niveau per vakdiscipline

Eenvoudig een
opleidingspad
bepalen met
beroepsprofielen
Met scholing kunnen we gemotiveerde zij-instromers
klaarstomen voor een baan in de techniek, maar ook
medewerkers nieuwe vaardigheden laten leren. Daardoor
kunnen zij complexe machines en systemen installeren en
onderhouden, zoals warmtepompen of robots.
Een goed opleidingsbeleid is dus de sleutel
voor bedrijven om het tekort aan technici op de
werkvloer een halt toe te roepen. Hieronder helpen
wij u om aan de hand van onze beroepsprofielen
eenvoudig het juiste opleidingspad voor uw
medewerkers te bepalen.
Beroepsprofielen
Een beroepsprofiel geeft per vakdiscipline en per
niveau aan wat de gewenste competenties zijn
voor een beroep. Op de volgende pagina ziet

30

u voorbeelden van het beroepsprofiel van een
Servicemonteur klimaattechniek en dat van een
Servicetechnicus elektrotechniek – mechatronica.
Opleidingsplan
De competenties in het beroepsprofiel sluiten
een op een aan op de losse ROVC-cursussen.
Door het kiezen van een van onze passende
beroepsprofielen, heeft u direct het opleidingsplan
in beeld!

ROVC kent de volgende
niveaus waarop
werkzaamheden uitgevoerd
kunnen worden:
Design
De medewerker is in staat
zelfstandig (complexe)
installaties en/of systemen
te ontwerpen, op basis van
een brede of specialistische
theoretische achtergrond.

Prevent
De medewerker voert
zelfstandig storingsanalyses
en onderhouds- en reparatie
werkzaamheden uit in
uitgebreide tot complexe
installaties, of assembleert deze.

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

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

Bekijk alle ROVC- beroepsprofielen op:
rovc.nl/beroepsprofielen

Servicemonteur
klimaattechniek
Gebouwautomatisering

ELEKTRISCHE
AANDRIJFTECHNIEK
& I N S TA L L AT I E S

GEBOUWBEHEERSING

Veiligheid,
Gezondheid
& Milieu

Klimaattechniek

LUCHTBEHANDELING

V E R WA R M I N G

COMFORTKOELING

KO U D E - E N K L I M A ATTECHNIEK

Organisatie &
Communicatie

NEN 3140 & VCA

O R G A N I S AT I E

NEN 3140 Voldoende
onderricht persoon

De monteur als instructeur

CHECK

M A I N TA I N

PREVENT

DESIGN

Industriële
Elektrotechniek

31

Gebouwbeheersystemen storingzoeken

Brandmeldinstallaties
- installatiedeskundige
Luchtbehandelingsinstallaties

Airco- en VRF-installaties
Brandmeldinstallaties
- onderhoudsdeskundige

F-gassen categorie 1
VCA Basisveiligheid (B-VCA)
1-daagse

De servicemonteur als
ambassadeur

Elektrotechniek - basis

ROVC TECHBAROMETER 2021

BEROEPSPROFIEL

Servicetechnicus
elektrotechniek - mechatronica
Werktuigbouw

INDUSTRIËLE
ELEKTROTECHNIEK

Veiligheid,
Gezondheid
& Milieu

Industriële
Automatisering

ELEKTRONICA

BESTURINGSTECHNIEK

ALGEMEEN

MACHINES

Organisatie &
Communicatie

ELEKTROTECHNIEK

LEIDERSCHAP EN
MANAGEMENT

CONTINUE
VERBETEREN

Mechanische
aandrijftechniek

Besturingstechniek

Storingstechnicus elektro

Toegepaste
elektronica

Elektrische
veiligheid
van machines
Veiligheid voor
leidinggevenden

Praktisch
leidinggeven op
de werkvloer

Industriële
machineveiligheid

Storingsverliezen
analyseren
en reduceren

Projectleider

NEN 3140
Vakbewaam
persoon

CHECK

M A I N TA I N

PREVENT

DESIGN

MECHANISCHE
AANDRIJF
TECHNIEK

Industriële
Elektrotechniek

Bekijk alle ROVC- beroepsprofielen op:
rovc.nl/beroepsprofielen
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Technisch de beste opleider
ROVC is marktleider op het gebied van trainingen,
opleidingen en advies & implementatie voor
technisch Nederland. ROVC adviseert en
ondersteunt honderden ondernemingen bij het
realiseren van effectief organisatie-, HRM- en
opleidingsbeleid.
Jaarlijks volgen meer dan 15.000 mensen een
opleiding bij ROVC met als doel efficiënter,
daadkrachtiger en competenter te functioneren.

400

freelance
docenten

Meer dan

15.000

6organisaties
.000

cursisten
per jaar

klant

Meer dan

300

TechCenter

TechCenter
in Rotterdam

TechCenter
in Helmond

Ook
incompany en
maatwerk
info@rovc.nl
rovc.nl

trainings
partners

ROVC

in Ede

Galvanistraat 13
6716 AE Ede

30

40
cursuslocaties

cursussen en
trainingen

ROVC

State-of-the-art

Meer dan

Meer dan

