
14    Mei '17

Goed personeel vinden en vasthouden is een grote uitdaging voor installatiebedrijven. Technici liggen 
niet voor het oprapen, de concurrentie aan de vraagkant is groot en de nieuwe generatie werknemers 
is minder honkvast. Met opleidingen kan de in- en doorstroom worden gestimuleerd. Voor steeds meer 
installatiebedrijven speelt (bij-)scholing een cruciale rol in het boeien en binden van mensen.
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Boeien en binden met         (bij)scholing
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R
emco van Doveren, eigenaar van Van 
Doveren Elektrotechniek uit Udenhout, nam 
onlangs zijn vijfde medewerker aan: een 
leerling-monteur van het roc. Van Doveren 

begeleidt en coacht de jongen naast het werk ook 
bij zijn schoolopdrachten. Zijn inzet voor de (door-)
ontwikkeling van ‘zijn jongens’ is een van de redenen 
dat de jonge ondernemer onlangs is uitgeroepen tot 
Otib TopCoach (mkb) van het jaar.
‘De instroom van mensen – jong of oud, met of 
zonder kennis – is onze grootste uitdaging. Tot nu 
toe komt nieuwe aanwas vooral binnen als bbl’er van 
het roc. We zetten hen meteen op de loonlijst zodat 
ze direct op onze manier leren werken. Helaas sluiten 
de reguliere opleidingen niet goed aan op wat de 
jongens in het bedrijfsleven te wachten staat, dus 
we moeten er nog heel wat kennis in stoppen. Zelf 
of door middel van cursussen. Samen met het roc 
proberen we het aanbod beter te laten aansluiten op 
de vraag. Het is zonde dat de weinige jongeren die 
nu voor techniek kiezen, ook nog eens onvoldoende 
bagage meekrijgen.’
Als leerlingen eenmaal honderd procent aan het werk 
zijn bij Van Doveren, biedt de ondernemer hen ook 
weer volop groeikansen. ‘Iedereen volgt elk jaar wel 
een cursus, inclusief ikzelf. Of dat nu gaat over het 
keuren van gereedschap, woningautomatisering, be-
veiligingstechnieken of het opschalen naar niveau 3 
of 4. Het is goed voor het bedrijf, want projecten wor-
den steeds groter en specialistischer. Gelijktijdig zorgt 
het ervoor dat medewerkers gemotiveerd blijven, dat 
ze zich door nieuwe kennis rijker voelen.’

Verjonging hard nodig
Bij Technisch Installatiebedrijf Bouma komen ge-
regeld leerlingen van vmbo en havo over de vloer. 
Het bedrijf probeert tijdens die open dagen te laten 
zien hoe interessant en ‘sexy’ installatietechniek 
is en hoeveel mooie, goedbetaalde banen er daar 
op hen liggen te wachten. Mede-eigenaar Klaas 
Meindertsma: ‘Je zult als bedrijf ook je verantwoor-
ding moeten nemen om de belangstelling voor het 
vak aan te wakkeren. Het beroep is door innovaties 
en de verweving met ict een stuk aantrekkelijker 
geworden voor jonge instromers, alleen komt dat 
nog onvoldoende uit de verf.’
Het Friese Bouma trekt jaarlijks vier jongeren aan via 
een bbl-opleidingstraject, waarvan gemiddeld de 
helft overblijft aan het eind van de rit. ‘Verjonging is 
heel hard nodig in ons vak, want de komende jaren 
vertrekt een groot deel van de oude garde,’ zegt 
Meindertsma. ‘De jongeren missen nog wel een hoop 
kennis. Een deel leren ze van hun ervaren collega’s, 
voor een deel gaan ze naar cursussen.’
Bouma investeert daarnaast fors in de specialisaties 
en het ‘kennisonderhoud’ van bestaande medewer-

kers. Gemiddeld gaan er van de 75 medewerkers die 
het bedrijf telt, wekelijks drie naar een cursus. ‘We 
stimuleren dat en investeren er veel in. Er komen 
geregeld fabrikanten langs die in-company trainin-
gen geven op nieuwe producten of ontwikkelingen, 

maar onze mensen gaan bijvoor-
beeld ook naar cursussen rondom 
meet- en regeltechniek, domotica en 
de nieuwe Nen 1010. Onze klanten 
bouwen op onze expertise, en de 
expertise in ons vakgebied is aan 
behoorlijke veranderingen onder-

hevig. We zullen dus goed bij moeten blijven om 
ons advies- en uitvoeringsniveau op peil te houden. 
Verduurzaming is hot, maar hoe adviseer je een klant 
daarin? En welke producten passen bij welk project? 
Dat soort afwegingen moet je goed onderbouwd 
kunnen maken. Dat kan alleen als je je constant blijft 
verdiepen in devakmaterie.’

Zij-instroom wordt noodzaak
Ook Jan Baaijens draagt de titel Otib TopCoach 
van het jaar. In zijn geval voor het grootbedrijf. De 
opleidingscoördinator en leerlingenbegeleider van 
Elektro- en telecombedrijf Paree heeft er in tien jaar 
tijd voor gezorgd dat het bedrijf nu voor de helft 
bestaat uit medewerkers die direct van school zijn 
binnengekomen.
Baaijens: ‘Onze klanten groeiden en vroegen steeds 
meer van onze inzet. Wij moesten dus meegroeien. 
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‘Je moet als bedrijf de 
belangstelling voor het 
vak aanwakkeren’

met         (bij)scholing
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Het aanbod van ervaren monteurs op de arbeids-
markt is minimaal en je wilt ze niet weghalen bij 
andere bedrijven. Dus hebben wij besloten om elk 
jaar bbl-leerlingen aan te nemen en die langzaam 
vak-volwassen te maken. Zo’n tachtig medewerkers 
zijn zo de afgelopen jaren ingestroomd. We hebben 
hen kunnen vormen naar de behoeften en cultuur 
van het bedrijf. De gemiddelde leeftijd is hier nu 35.’
De laatste jaren is bij het Zeeuwse Paree ook zij-
instroom in beeld gekomen. Noodgedwongen. ‘Veel 
van onze industriële klanten verlenen om veiligheids-
redenen geen toegang meer aan jongeren onder 

de achttien jaar. Dat is lastig voor ons, want bbl’ers 
mogen daar dus niet meer naar binnen. We wijken 
nu vaker uit naar zij-instromers. We hebben bijvoor-
beeld een kok, iemand uit de visserij en iemand uit de 
bouwwereld aangenomen. Allemaal moeten ze alles 
van het begin af aan leren. In een bbl-traject, maar 
ook met interne bijscholing. De laatste tijd krijgen we 
wat meer belangstelling van zij-instromers met een 
ict-achtergrond, wat een goede ontwikkeling is,  
gezien de trend dat alles ict-gerelateerd wordt.’

Zelf gaten opvullen
Hoewel het met wat extra inzet wel lukt om de 
zij-instromers in te wijden in de techniek en de 
branchecultuur, hoopt Baaijens toch op een andere 
oplossing. ‘Uneto-VNI zou zich in kunnen zetten voor 
een speci�eke cursus en bijbehorend veiligheids-
certi�caat voor deze categorie jongeren. We maken 
nu volop reclame voor de techniek onder schoolkin-
deren, maar straks kunnen we in ons segment geen 
beroep meer doen op bbl’ers als meer klanten hen 
gaan weren.’
Paree heeft de komende tijd vooral behoefte aan spe-
cialisten op het gebied van beveiligingstechnieken 
en programmeurs besturingstechniek op hbo-niveau. 
‘Vooral die laatste categorie is moeilijk te vinden. We 
zijn daarom begonnen om zelf monteurs niveau 4 
intern op te leiden tot junior programmeur. Zo vullen 
we dat gat na verloop van tijd zelf dus weer op.’

Techniek ambassadeur
Paree neemt deel in de Vereniging Vrienden van 
Elektro- en Installatietechniek Zeeland. De vereniging 
bestaat uit bedrijven en instellingen die technische 
opleidingen aanbieden en samen jongeren enthou-
siasmeren voor deze opleidingen en beroepen. Baaij-
ens is daar actief voor in de weer, ook als ‘techniek 
ambassadeur’ in Zeeland. ‘Bedrijfsleven en onderwijs 
moeten er samen werk van maken om de techniek 
meer onder de aandacht te brengen bij de school-
gaande jeugd. Alleen zo stellen we de toekomst van 
de branche veilig. Een leven lang leren kunnen we al-
leen uitdragen als er jongeren zijn die dat waar willen 
maken en met een goede basis van start gaan.’ <

De moeite waard
Van alle investeringen in het kennisniveau van medewerkers, krijgen de bedrijven ook een hoop terug. Door het personeel te 
blijven stimuleren met nieuwe uitdagingen, lukt het installatiebedrijven om hun medewerkers langer te boeien en te binden. 
Baaijens: ‘Het creëert gemotiveerde en doorgaans trouwe mensen die blij zijn hun verdere ontwikkeling mede te mogen 
bepalen. Jezelf ontwikkelen komt je persoonlijk ten goede en vergroot je carrièrekansen, is ons motto.’ Remco van Doveren 
sluit zich daarbij aan. ‘Doordat medewerkers resultaat zien van de extra cursussen die ze doen, zie je dat hun plezier in het 
werk toeneemt. Medewerkers vinden het daarnaast prettig dat ze op deze manier gewaardeerd worden door hun werkgever. 
Je laat als ondernemer zien dat je het waard vindt om in hen te investeren.’ Klaas Meindertsma vat het als volgt samen:  
‘Opleiding en scholing werken naar beide kanten positief uit. Het bedrijf borgt met nieuwe kennis het voortbestaan in een 
wereld die snel verandert en de mensen zelf voelen dat ze meetellen.’
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