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Met dank aan... 
Dit whitepaper is tot stand gekomen met dank aan 19

initiatieven uit de Metropoolregio Amsterdam die hun

succesverhalen en lessen hebben gedeeld over het effectief

bewegen van zij-instromers richting werk in de techniek of

bouw.

Speciale dank gaat uit naar de projecttrekkers van 12

initiatieven die hun verhaal hebben gedeeld in de

maandelijkse webinar “Kennisdeling - zij-instromers richting

werk in de techniek en bouw”. Hierbij waren in totaal 68

deelnemers aanwezig die we willen danken voor hun

kritische blik en vragen tijdens de webinar.
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Over de auteurs
House of Skills

House of Skills is een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam.

Vanaf 1 april 2021 maakt House Skills als programma onderdeel uit van de Amsterdam

Economic Board. De strategische partners binnen het samenwerkingsverband zijn de

Amsterdam Economic Board, AWVN, CNV/James, FNV, gemeente Amsterdam,

Hogeschool van Amsterdam, ManpowerGroup, OBA, ROC van Amsterdam/Flevoland,

TNO, VU en de Universiteit van Amsterdam. Aan de verschillende projecten binnen het

programma zijn verschillende partners verbonden en het programma heeft ruim 150

skillspartners. Doelen zijn het realiseren van een skills georiënteerde onderwijs- en

arbeidsmarkt in de MRA en een proeftuin van hervorming van onderwijs- en

arbeidsmarkt voor Nederland, waardoor we:

o    Talent optimaal benutten;

o    Leven Lang Ontwikkelen mogelijk maken;

o    Duurzame inzetbaarheid realiseren;

o    Mobiliteit op de onderwijs- en arbeidsmarkt faciliteren;

o    Kansengelijkheid creëren;

o   Inclusiviteit realiseren.

CrossOver

CrossOver is een sociale onderneming

met de missie: bijdragen aan

voldoende technische vakmensen met

slimme handen om Nederland de

komende 100 jaar leefbaar te

houden.

In samenwerking met bedrijven en

andere partners ontwikkelen zij

initiatieven en programma's rond het

werven, ontwikkelen en binden van

technische vakmensen.

Samen met House of Skills werken zij

aan een effectief  en robuust systeem

richting werk in de technische sector.
3

https://houseofskillsregioamsterdam.nl/
https://www.projectcrossover.nl/
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Het afgelopen jaar stonden de kranten er vol mee: bedrijven die

afscheid moesten nemen van personeel vanwege de

coronacrisis. Vooral de werkloosheid in Amsterdam steeg in

eerst instantie extra hard. Hoewel de werkloosheidscijfers nu

enigszins mee lijken te  vallen*, wordt verwacht dat de echte

klap nog moet komen wanneer de NOW-regeling vanuit de

overheid stopt. 

Echter blijkt het aantal gekwalificeerde technici die zo hard

nodig zijn om deze ambities waar te maken sterk af te nemen

(Ecorys, 2021; ROVC, 2021). En dat terwijl er naar schatting de

komende jaren ongeveer 23.000 tot 28.000 extra technici nodig

zijn om de klimaatdoelen überhaupt te halen. Doekle Terpstra,

voorzitter van Techniek Nederland, gaf aan dat er zelfs in de

coronaperiode een werkgelegenheidsgroei van 2 procent was in

de technische 

sector en dat er 

600 nieuwe zzp'ers 

zijn aangenomen.

Noodzaak voor energietransitie 

Een combinatie van beide trends creëert een belangrijke kans:

de werkloosheid terugdringen en tegelijkertijd het

arbeidstekort in de technische sector opvullen door middel van

meer zij-instroom, om zo de vijver van technici te vergroten.

23.000 - 28.000 extra

technici nodig
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Daarnaast stonden de kranten vol met klimaatambities. Deze

ambities, op gemeentelijk, landelijk en Europees niveau, zijn

torenhoog. 

*De werkloosheid daalt vooral omdat meer mensen niet meer zoeken naar een baan. Deze groep wordt in de

statistieken niet tot werklozen gerekend. De groep niet-zoekenden is hard gestegen (RTL Nieuws, 2021). 



Om de werkloosheid en het arbeidstekort terug te dringen en de vijver van technici te vergroten, is het noodzakelijk om op een

andere manier naar de arbeidsmarkt te kijken. Het is belangrijk dat ook werkzoekenden zonder de juiste diploma's en/of ervaring

(zij-instromers) hun plek kunnen vinden in een tekortsector. De skills-benadering biedt hier kansen. Door skills (de combinatie van

vaardigheden, competenties, werkstijlen, eigenschappen en kennis) van werkenden en werkzoekenden zichtbaar te maken en te

waarderen, kan beter worden geduid welke waarde mensen hebben opgebouwd voor de arbeidsmarkt. Dat is waarde die kan

worden ingezet voor de energietransitie. 

Mariette Hamer, voorzitter SER, zei recentelijk: "Het fijnmazig kijken naar welke skills mensen al in huis hebben en welke

mogelijkheden zij daarmee hebben, als dan niet met gerichte scholing, biedt veel kansen. Een doorbraak die door de coronacrisis

urgenter is dan ooit en daarnaast een stevig fundament biedt voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van morgen" (SER, 2021).

Een skillsgerichte arbeidsmarkt werkt echter alleen maar wanneer het systeem van (geen) werk naar werk in techniek effectief  is. In

dit whitepaper wordt gekeken naar de uitdagingen en succesfactoren binnen (geen) werk naar werk initiatieven. Door te leren van

deze uitdagingen en succesfactoren kan het systeem worden geoptimaliseerd, zodat de vijver van technische vakmensen effectief

kan worden vergroot. 

Een skillsgerichte arbeidsmarkt
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https://www.ser.nl/nl/Publicaties/skillsgerichte-arbeidsmarkt


Drie uitdagingen in zij-instroom richting techniek
Uit actie-onderzoek, uitgevoerd door

CrossOver in opdracht van House of Skills,

blijkt dat er drie belangrijke uitdagingen zijn

voor het effectief bewegen van zij-instromers

richting werk in de techniek en bouw. 

Deze drie uitdagingen houden elkaar in

stand. Hierdoor is  het (geen)  werk-naar-

werk systeem in een vicieuze cirkel beland.

Het is belangrijk om uit te vinden hoe er

effectief kan worden ingespeeld op deze

uitdagingen, om deze cirkel te doorbreken.

Alleen op die manier kunnen werkzoekenden

een  duurzame baan vinden in de techniek,

waardoor klimaatambities kunnen worden

behaald.  

1. Imago techniek

De techniek heeft geen goed imago

bij zij-instromers met het juiste

profiel. Hierdoor is de instroom in de

techniek laag.

3. Begeleiding
Zij-instromers worden vaak

onvoldoende of niet passend begeleid

en opgeleid. Hierdoor zijn zij minder

productief of stromen ze uit.

2. Imago zij-instromers
Bedrijven zien zij-instromers vaak als

(te) grote investering. "Het kost meer

tijd en energie op hen op te leiden, en

ze stromen toch snel weer uit."
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De drie uitdagingen belemmeren het proces
Initiatieven richting werk in techniek richten zich op het matchen van technische bedrijven en zij-instromers. De hiervoor genoemde drie

uitdagingen spelen een rol in het gehele proces dat zij-instromers en technische werkgevers bij het matchen doorlopen (zie hieronder).

Beide partijen moeten een aantal hordes over om een duurzame match te realiseren. Hieronder is weergegeven waar in de keten de eerder

genoemde uitdagingen een rol spelen. De kernvraag is: waar kun je het best in investeren om het systeem beter te laten werken?

Werven

Oriënteren

Past techniek bij

mij?

Kiezen

Welke richting

techniek past? 

Solliciteren

Leren

Basisskills in 

voorschakel

Begeleiding

 op werkvloer
Mbo opleiding

Kandidaten

ontvangen

Kennismaken

Past de 

kandidaat?

Kandidaten

testen

Investeren in 

voorschakel

Getest worden

Welke skills

voor techniek?

Begeleiden 

op werkvloer

Investeren 

in opleiding

Technische werkgever

Zij-instromer

 
1

2 1 2

2 & 3

2 & 3

1. Imago techniek 2. Imago zij-instromers 3. Begeleiding

2

2 3

2

2
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Om uit te vinden waar in het proces het best geïnvesteerd kan worden, zijn succesfactoren van initiatieven in kaart gebracht. In de

Metropoolregio Amsterdam zijn projectleiders van 19 initiatieven, die bijdragen aan het (geen) werk naar werk systeem richting

techniek, ondervraagd. Hoe spelen zij in op de knelpunten? Werkt dat goed? Zo ja, wat zijn de succesfactoren? In dit whitepaper

delen we de inzichten uit dit onderzoek. Daarbij lichten we per knelpunt een aantal best practices uit. Hieronder vind je een

overzicht van de ondervraagde initiatieven.*

Wat werkt in het oplossen van uitdagingen? 

Initiatief Initiatiefnemer
Bereikte zij-

instromers

Zij-instromers

richting techniek

Speelt in op...

Imago techniek Imago zij-instromers Begeleiding 

Be an Engineer
Hogeschool van

Amsterdam
248 10 in pilot
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117 in 1,5 jaarROC van Amsterdam 180 in 1,5 jaarEntree Techniek

In
it
ia
t
ie
f:

 o
p
le
id
e
r
s

Ongeveer 

13 per jaar 
Tetrix Techniek 15 per jaarBijscholing

8ROVC & IJskoud n.v.t.Functioneel opleiden

*Sommige initiatieven zijn in 2020 of 2021 gestart en hebben nog geen evaluatiedata beschikbaar.

https://www.beanengineer.nl/
https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Sectoren/Elektro-Installatietechniek/Entree-Techniek
https://www.tetrixtechniek.nl/over-tetrix/
https://ijskoudacademie.nl/


Initiatief Initiatiefnemer
Bereikte zij-

instromers

Zij-instromers

in techniek
Imago techniek Imago zij-instromers Begeleiding 

Speelt in op...
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22 in een jaarInstallatiewerk NH 40 in een jaarWorkforceIn
it
ia
t
ie
f:

 o
p
le
id
e
r
s

In
it
ia
t
ie
f:

 t
e
c
h
n
is
c
h
e

 b
e
d
r
ij
v
e
n

Loopt nogVattenfall Loopt nogStep2Work

Ongeveer 200Vattenfall 400Step2Save

AllianderOefenveldjes n.v.t. 300

VattenfallEnergiegenie Loopt nog Loopt nog

NexTechnician ROC van Amsterdam 48 35

160 in 5 jaarHaprotech 200 in 5 jaar
Instapprogramma

Metaal

https://iwnederland.nl/iw-workforce/
https://group.vattenfall.com/nl/newsroom/achtergrondartikel/2017/van-vluchteling-naar-nuon-collega
https://group.vattenfall.com/nl/newsroom/persbericht/2019/win-win-winsituatie-met-step2save
https://www.alliander.com/nl/energietransitie/tekort-aan-technici/
https://www.energiegenie.nl/
https://nextechnician.nl/
https://haprotech.nl/
https://haprotech.nl/


9VTi 45
Voorschakeltraject

Energietransitie

Initiatief Initiatiefnemer
Bereikte zij-

instromers

Zij-instromers

in techniek
Imago techniek Imago zij-instromers Begeleiding 

Speelt in op...
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Van Bank naar Bouw Bouwend Nederland 100
30 (waarvan 5 

een baan)

In
it
ia
t
ie
f:

 o
v
e
r
h
e
id

/P
P
S

'e
n Loopt nog

Schakelteam

Techniek Flevoland
90

Orientatietraject

Techniek

Loopt nogSPT Midden Loopt nogVouchers

Loopt nog5
Verdiepingstraject

Techniek

Schakelteam

Techniek Flevoland

Loopt nogLoopt nogEnergy2work
Regio Gooi- en

Vechtstreek

Regio Zaanstreek

Waterland 
Techlands

Leidt continu zij-

instromers op

Loopt nogMatch2Work 5Matchingstafel

Leidt continu zij-

instromers op

https://houseofskillsregioamsterdam.nl/voorschakeltraject-energietransitie/
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/van-bank-naar-bouw
https://www.flevolandwerkt.info/schakelteams/techniek/default.aspx
https://sptmidden.nl/branche-specifiek/
https://www.flevolandwerkt.info/schakelteams/techniek/default.aspx
https://www.flevolandwerkt.info/schakelteams/techniek/default.aspx
https://www.techlands.nl/
https://www.matchtowork.nl/


Imago van
Techniek

Uitdaging 1
13



Welke knelpunten zijn er? 

Het imago van het

mbo techniek is in het

algemeen matig.

Het imago van

techniek is niet goed

bij zij-instromers.

Het imago van techniek

verslechtert per

afgewezen sollicitatie.

De instroom van geschikte kandidaten naar de techniek is te laag. Dit heeft onder andere de volgende oorzaken:

14



Het imago van het mbo techniek in het algemeen is matig. 

Het imago van mbo techniek wordt gezien als een maatschappelijke uitdaging. Onderzoek van Ecorys

laat zien dat het aantal mbo-studenten in de techniek tussen 2020 en 2030 naar verwachting af zal

nemen met zo’n 24.000 mensen (Ecorys, 2021). Doekle Terpstra, voorzitter van TechniekNL, wijt een

belangrijk deel van het probleem aan het imago van het onderwijs (NOS, feb 2021). "Ouders willen

graag een havo-vwo-advies en zien het vmbo als het afvalputje van het onderwijs. Daarmee doen ze

hun kinderen tekort. Bij ons zit het werk." Dit zorgt ervoor dat er weinig technici worden opgeleid en

als ze al worden opgeleid ze vaak doorstromen richting het hbo. 

Het imago van techniek is niet goed bij zij-instromers. 

Veel zij-instromers zonder technische achtergrond zien werk in de techniek vaak als vies, stoffig of

hard werk of als niet passend bij hun skills (House of Skills, 2020). Buiten de techniek is er weinig

bekend over de afwisseling, uitdaging en maatschappelijk belang in technisch werk.

Voor de groep zij-instromers die wel de techniek in proberen te gaan verslechtert het imago per

afgewezen sollicitatie. 

Een deel van de mbo 3- doelgroep ziet werken in de techniek toch als een mooie kans om voor een

duurzame baan voor de toekomst, blijkt uit de interviews met projectleiders van de initiatieven (House

of Skills 2021). Echter blijken werkgevers hier vaak de bottleneck. Deze doelgroep is voor hen minder

aantrekkelijk en wordt gezien als minder leerbaar dan een mbo4+ doelgroep; een eigenschap die door

veel technische werkgevers randvoorwaardelijk is voor het aannemen van een kandidaat (House of

Skills, 2020). Dit zorgt ervoor dat deze mbo3- zij-instromers vaak worden afgewezen. Hierdoor

verslechtert ook het imago van de techniek bij deze doelgroep: “Hier kan ik toch niet terecht.” 15



In dit onderzoek is ingezoomd op het imago van techniek bij zij-instromers. Vanuit een analyse van

interviews met projectleiders komen de volgende oplossingsrichtingen naar voren.

Koester enthousiasme voor de techniek bij het schaap met drie poten; biedt hen mogelijkheden. 

Er zijn veel kandidaten met enthousiasme voor de techniek. Bij veel van deze kandidaten ontbreken

bepaalde benodigde vaardigheden of diploma’s voor werken in techniek (rijbewijs, taalvaardigheid,

technische basisvaardigheden). Dit zijn vaak kandidaten met mbo2 niveau of lager. Deze kandidaten

worden door veel technische werkgevers afgewezen. Zij zoeken naar de perfecte kandidaat; het

veelgenoemde "schaap met vijf poten". Feit is dat we zonder deze enthousiaste kandidaten (schaap met

drie poten) onze klimaatambities niet gaan halen. Het is van belang om programma’s te organiseren voor

deze kandidaten voorafgaand aan de match met werkgevers. Dit kan in de PPS’en worden opgepakt of in

collectieven van technische werkgevers. 

Maak skills voor techniek die zij-instromers al bezitten zichtbaar voor henzelf. 

Veel werkzoekenden zijn in de veronderstelling dat ze niet de juiste skills bezitten om in de techniek te

gaan werken. De techniek is echter een heel breed vakgebied waar voor (bijna) iedereen een passende

baan te vinden is. Laat werkzoekenden zien dat zij al heel wat skills in huis hebben om te werken in de

techniek. Voorbeeld: Werkte je in de horeca of heb je weleens zelf een klushuis opgeknapt? Als CV-

monteur kom je ook bij mensen over de vloer en probeer je elke klant tevreden achter te laten. Inzicht in

skills voor de techniek krijgen zij-instromers door het invullen van de Techniek&Bouwscan (coming soon).

Hoe verbeteren we het imago van de
techniek bij zij-instromers?



Maak werk in techniek niet mooier dan het is: schets een realistisch beeld. 

Hoewel verleiding vaak een voor de hand liggende manier is om mensen te

werven, geldt dat je werkzoekenden beter niet kunt verleiden richting de

techniek door onrealistische beelden te schetsen. Om duurzame instroom te

genereren blijkt het belangrijk om direct een realistisch beeld te schetsen van

werk in de techniek. Bij de functie monteur bijvoorbeeld: hoe zien de

werkdagen eruit, wat is de cultuur in de sector, de fysieke kant van het werk.

Door een realistisch beeld te schetsen zorg je dat iemand niet afknapt in de

eerste paar maanden; een grote teleurstelling voor zowel kandidaat als

werkgever. Hoe je dit kunt doen? Zet rolmodellen in die ook een overstap naar

de techniek hebben gemaakt. Daarnaast zit techniek in alles, dus laat zien

waar kandidaten aan bij gaan dragen met hun werk: de energietransitie,

innovatie van de autobranche, en andere mooie ontwikkelingen.

En heel belangrijk: verbeter het imago van zij-instromers bij werkgevers. 

Doordat sommige technische werkgevers geen goede ervaringen hebben met

zij-instromers kan dit er voor zorgen dat zij hun bedrijfsstructuren minder

aanpassen op zij-instromers. Hierbij kun je denken aan sollicitatieprocedures

en inwerkprogramma's die niet ingericht zijn op zij-instroom. Hier lopen zij-

instromers vaak tegen de muur. Dit verslechtert het imago van de techniek bij

deze groep. Hoe kan het imago van zij-instromers verbeterd worden bij deze

werkgevers? Dat vind je in het volgende deel van dit whitepaper vanaf p. 19. 17



Van bank 
naar bouw
en techniek

Zij adverteren met name op Instagram. Hier kunnen ze de juiste doelgroep bereiken. Op dat platform kan

goed worden getarget, omdat je mensen met een affiniteit met techniek kunt identificeren. Zij kiezen een

doelgroep die technische content volgt over bijvoorbeeld auto's, energietransitie of robots. De advertenties

laten zij aansluiten bij deze interesse van de doelgroep. 

Ze maken voor de kandidaten gebruik van een speelse campagne. Hierin laten zij zien dat techniek in

alledaagsheid en slimmigheden zit. Dit verbetert het imago van de sector; het werk is waardevol en relevant.

Boodschap en middel om die te verspreiden aan laten sluiten bij de doelgroep

Belangrijke functie van techniek laten zien, “techniek zit in alles”

Be an Engineer biedt een betaalde baan in de techniek én leren in deeltijd aan een hogeschool. Er worden twee

strategieën toegepast om zij-instromers te bereiken en het imago van techniek te verbeteren:

Succesfactoren

Juist verwachtingsmanagement (het niet mooier maken dan het is)

Directe opvolging om het enthousiasme hoog te houden

Binnen het traject 'Van Bank naar Bouw en Techniek' (Bouwend Nederland) wordt o.a. ingespeeld op het

imago van de bouw en techniek. Binnen banken (waar veel medewerkers hun baan verliezen) schetst dit

initiatief hoe het werk in het bankwezen linkt aan functies in de bouw en techniek. Rolmodellen, die

vanuit het bankwezen zelf de overstap hebben gemaakt, vertellen hoe zij dit hebben ervaren. Er wordt er

een realistisch beeld geschetst in plaats van alleen verliden: Wat kan je verwachten? Waar moet je je op

voorbereiden? Deelnemers worden gestimuleerd goed na te denken over waar zij zich thuis voelen en of

deze sector hierbij past. Een snelle opvolging vanuit een coach zorgt dat het enthousiasme hoog blijft:

welke skills sluiten aan bij welke functies? Onder andere de Paskamer van HoS wordt hiervoor ingezet. 

Succesfactoren

Bereikt: 

130 werkzoekenden

Richting Bouw: 

5 een baan

Bereikt: 180

kandidaten interesse,

10 gestart

Richting Techniek:

n.v.t. (gestart in 2020)

Be an 
Engineer

18

Best practices rond het verbeteren van het imago van de techniek bij zij-instromers

Bekijk de website hier

Bekijk de website hier

https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/van-bank-naar-bouw
https://www.beanengineer.nl/


Imago zij-
instromers  

Uitdaging 2 
19



Welke knelpunten zijn er? 

Zij-instromers kosten

meer tijd en energie dan

andere werknemers. 

Zij-instromers stromen

sneller uit dan andere

werknemers.

Het imago van zij-instromers bij bedrijven is niet standaard heel hoog. Daarom nemen bedrijven minder zij-instromers aan, terwijl er

tegelijkertijd wel grote arbeidstekorten zijn. Dit heeft onder andere de volgende oorzaken:

20



Niet juiste

begeleiding

voor zij-

instromers

Zij-instromers

kunnen

minder goed

presteren

Vlugge

uitstroom zij-

instromers

Lager imago

van zij-

instromers

Hoe doorbreken

we deze vicieuze

cirkel?

Zij-instromers kosten meer tijd en energie dan

andere medewerkers.  

Hoewel er een nijpend tekort aan technisch

personeel is (TechBarometer ROVC, 2021), zijn

technische bedrijven huiverig om te werken met zij-

instromers; dit kan zowel gelden voor de werkvloer,

als voor de directie (House of Skills, 2020). Op de

werkvloer wordt ervaren dat het opleiden en

begeleiden van zij-instromers veel tijd en energie

kost; logischerwijs meer dan het opleiden van

technisch geschoolden. Hierdoor worden zij-

instromers soms als last ervaren in plaats van als

aanwinst.

Zij-instromers stromen sneller uit dan andere

werknemers.

Ook stromen zij-instromers sneller uit. Uit de

interviews kwam naar voren dat het hoge

uitstroompercentage van zij-instromers mogelijk

kan worden verklaard doordat er niet de juiste

begeleiding en opleiding is intern (House of Skills,

2020). Hierdoor wordt het slechte imago van zij-

instromers in stand gehouden (zie afbeelding).
21



De volgende oplossingsrichtingen werden gevonden voor het verbeteren van dit imago:

Positieve spiraal door succesverhalen. 

Het verbeteren van het imago van zij-instromers kan enkel worden bewerkstelligd door

succesverhalen te creëren. Succesverhalen van zij-instromers in de technische sector

leiden tot meer bedrijven die bereid zijn te werken met zij-instromers en meer kennis over

wat werkt in het begeleiden van deze doelgroep. Hierdoor verbetert het imago van zij-

instromers stap voor stap. Succesverhalen van zij-instromers in bedrijven creëert meer

bereidwilligheid om intern te investeren (o.a. door begeleiding) in werken met zij-

instromers. Zie ook het volgende hoofdstuk over begeleiding van zij-instromers.

Zorg voor commitment voor werken met zij-instromers bij bedrijven.

Om deze positieve spiraal in gang te zetten is het nodig dat technische bedrijven

investeren in het werken met zij-instromers. Alleen op deze manier kan er worden geleerd

over wat werkt en kunnen succesverhalen worden gecreëerd. Een "zij-instroom quotum"

vanuit de overheid voor grotere technische bedrijven zou een oplossing kunnen zijn. Ook

kunnen bedrijven met elkaar doelen stellen: hoeveel zij-instromers nemen we dit jaar op?

Wat is er qua opleiding nodig? Dit biedt aanknopingspunten voor mooie samenwerkingen

in de het opleiden in de technische sector om zo gezamenlijk de vijver van technici te

vergroten. 

Hoe verbeteren we het imago
van zij-instromers?



Juiste

begeleiding

voor zij-

instromers

Zij-instromers

kunnen goed

presteren

 

Minder

uitstroom zij-

instromers

Beter imago

van zij-

instromers

Commitment

van bedrijven

 

Succes

verhalen

delen

 zij-instroom

Het doorbreken van de

vicieuze cirkel begint bij

commitment van bedrijven
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Zorg voor commitment voor werken met zij-instromers op de werkvloer.

Zij-instroom betekent ook dat er andere begeleiding nodig is. Het opleidingspad richting volledig

zelfstandig werken bij een zij-instromer is vaak anders dan bij een van oorsprong technisch

geschoolde. In veel organisaties wordt dit nu niet zo benaderd. Denk met de werkvloer na over hoe

deze begeleiding zo efficiënt mogelijk kan worden ingericht en wat dat betekent voor huidige

werkprocessen, soort begeleiding, soort begeleider (moet deze ervaren zijn?) en andere

randvoorwaarden als benodigde tijd voor de begeleiding. Zo maak je optimaal gebruik van de

denkkracht binnen de organisatie en ontstaat er meer bereidwilligheid om te investeren in het opleiden

van zij-instromers. 

Benadruk soft skills en ervaring van zij-instromers. 

Zij-instromers hebben vaak waardevolle soft skills. Denk aan ervaring met 40 uur werken, motivatie,

en klantgerichtheid, werkervaring, samenwerking, doorzettingsvermogen, incasseringsvermogen of

omgaan met verschillen. Deze vaardigheden bezitten starters op de arbeidsmarkt soms nog niet. Deze

skills sluiten goed aan bij de veel gevraagde technische functies. Door zij-instromers te matchen aan

technische functies door te kijken naar hun skills, komen zij op de juiste plek terecht. Dit bevordert

duurzame instroom. Als technisch bedrijf dat veel over de vloer komt bij klanten is het soms efficiënter

om een sociale leergierige zij-instromer aan te nemen, dan een rechtlijnige medewerker met het juiste

technische diploma. 

Zet trajecten op vanuit PPS’en voor zij-instromers en deel kennis. 

Het is belangrijk dat werkgevers, opleiders en zij-instromers met elkaar in gesprek blijven om te kijken

wat nu echt werkt, om zo de vicieuze cirkel te doorbreken.
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Goed selecteren aan de poort en focus op zachte vaardigheden

Begeleiding aanpassen aan de student

Tetrix Opleidingen hanteert een intake test (de AMN test) en een intake gesprek, met als doel een beter

beeld van de onderliggende persoon te krijgen. Deze test focust niet op technische skills, maar is een

persoonlijkheid- & capaciteitentest, met focus op soft skills, zoals discipline en motivatie. Dit goed

selecteren en matchen zorgt ervoor dat 90% van Tetrix’ leerlingen in dienst blijft en het eerste jaar na de

opleiding nog steeds bij het leerbedrijf werkt. Door de juiste selectie komen mensen op de juiste plek: zo is

er een ex-bakker die nu een lasopleiding volgt en de beste van de klas is. Tetrix past ook de begeleiding

aan op de specifieke situatie van de leerling (als iemand bijvoorbeeld veel sturing nodig heeft of als iemand

juist zelf pro-actief is, wordt hier de begeleiding op aangepast).

Succesfactoren

Succesverhalen creëren en delen

Zij-instromers al voor het aannemen verbinden met toekomstige collega’s

In 2015 ontwikkelde Haprotech, opleider in metaalindustrie, een traject van acht weken voor zij-instromers

in de metaalindustrie. Een groep zij-instromers leert in dit traject lassen en andere basisvaardigheden.

Deze inhoud werd bepaald a.d.h.v. de wens van werkgevers in de metaalindustrie. Na het traject stromen

de zij-instromers door naar deze aangehaakte bedrijven. Hoewel werkgevers eerst wat sceptisch waren,

kon Haprotech zij-instromers plaatsen en succesverhalen creëren. Voor andere metaalbedrijven werd het

aannemen van zij-instromers hierdoor minder spannend. Een extra voordeel voor de werkgevers is dat de

zij-instromers op dezelfde locaties worden opgeleid als het huidige personeel van de metaalbedrijven.

Hierdoor kan Haprotech zien waar een match is, zowel in skills als in klik met  toekomstige collega’s.

Succesfactoren

Bereikt: 200

deelnemers in 5 jaar

Richting Techniek:

gemiddeld 80%

Bereikt: 12% van

leerlingen zijn zij-

instromers (ong. 15

van de 110 per jaar)

Richting Techniek:

90% van leerlingen

blijft bij leerbedrijf*

Best practices rond het verbeteren van het imago van zij-instromers

Haprotech

Tetrix

*niet specifiek gemeten voor zij-instromers
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Bekijk hier de website

Bekijk hier de website

https://haprotech.nl/over-ons/nieuws/20161219-statushouders-vluchtelingen-of-asielzoekers-vanaf-nu-zijn-het-gewoon-kanjers/
https://www.tetrixtechniek.nl/


Begeleiding
zij-instromers  

Uitdaging 3 
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Welke knelpunten zijn er? 

Groot tekort aan

begeleidingscapaciteit.

Opleiden van zij-

instromers is een

risico.

De begeleiding voor zij-instromers is niet overal even goed geregeld. Dit heeft onder andere de volgende oorzaken:

Motivatie en kunde

van begeleiders.
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Groot tekort aan begeleidingscapaciteit. 

Binnen de technische sector is een groot tekort aan ervaren en gekwalificeerde begeleiders die zij-

instromers kunnen begeleiden op de werkvloer. Dit begeleidingstekort remt het aannemen van

technisch personeel, en daarmee remt het de voortgang van de energietransitie. Vooral grote

technische werkgevers in de energietransitie ervaren hier een probleem (House of Skills, 2020). 

Motivatie en kunde van begeleiders.

Begeleiders zijn niet altijd gemotiveerd om zij-instromers op een effectieve manier te begeleiden.

Het begeleiden van zij-instromers kost meer tijd dan het begeleiden van medewerkers die reeds een

technisch diploma bezitten. Dit kan de werkdruk voor begeleiders verhogen. Ook zijn de

begeleiders niet altijd even goed voorbereid op het begeleiden van nieuwe technici met

verschillende technische achtergrond en kennis. Ook dit zorgt voor minder effectieve begeleiding en

kan leiden tot uitstroom van de zij-instromer.

Het opleiden van zij-instromers voelt als een risico voor bedrijven. 

Veel technische bedrijven zijn huiverig om zelf het (financiële) risico te nemen om te investeren in

de opleiding van een zij-instromer. De potjes die hiervoor beschikbaar zijn, weten zij lastig te

vinden. Zij leggen deze verantwoordelijkheid liever bij een uitzendbranche of detacheerder. Het is

ook een risico voor bedrijven dat zij veel tijd en geld stoppen in het opleiden van een zij-instromer,

die dan vervolgens ergens anders aan de slag gaat. Dit heet het free rider problem, en komt vooral

voor bij collectieve goederen. Zijn zij-instromers collectieve goederen? Zo ja, wie moet dan de

financiële lasten dragen? Hoe kunnen we bedrijven motiveren om samen de vijver met technici te

vergroten in plaats van technici weg te vissen? 28



Technische werkgevers, zoek de samenwerking op! 

Technische werkgevers hebben dezelfde uitdaging: het tekort aan technische personeel. Deze uitdaging

wordt niet opgelost door te blijven vissen in dezelfde vijver van technici. Het tekort kan enkel worden

opgelost door met elkaar naar nieuwe oplossingen te kijken: kunnen technische bedrijven samen

optrekken in het begeleiden of opleiden van zij-instromers? Dit kan zeker, maar moet wel goed

gefaciliteerd worden d.m.v. effectieve PPS'en en collectieven die verschillende partijen en belangen

samenbrengen.

Zorg voor instapprogramma's. 

Een skillsgericht instapprogramma, waarbij wordt gekeken wat iemand qua skills nog moet leren om in

te stromen, vermindert de benodigde begeleidingscapaciteit binnen technische bedrijven. Een dergelijk

programma kan worden opgezet vanuit PPS'en of door een collectief van technische werkgevers.

Regionaal gebruiken van bestaande resources als praktijklocaties en leermeesters kan ervoor zorgen

dat de eerste stap zijn in de techniek efficiënt gezet kan worden. Na zo'n programma kunnen

kandidaten BBL instromen bij een aangesloten werkgever. 

Koppel een zij-instromer aan een collega van dezelfde leeftijd en functie. 

Bind een jonge zij-instromer aan een jonge collega of zelfs aan een zij-instromer die al wat langer

werkt. Dit kan het werk voor beiden leuker en motiverende maken. Daarnaast is het voor de begeleider

makkelijker om zich in te leven in de zij-instromer; hij/zij zat tot voor kort in hetzelfde schuitje. 

Hoe verbeteren we de 

begeleiding van zij-instromers?
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Hybride docenten. 

Het tekort aan begeleiders op de werkvloer kan deels worden opgelost door docenten van het roc of

hbo op te leiden tot begeleiders op de werkvloer. Dit is een win-win situatie. Enerzijds kunnen

docenten goed begeleiden in een leerproces, wat het inwerkproces versnelt. Anderzijds leren de

docenten meer over hoe het er in de praktijk aan toe gaat. 

Ontleed de technische functies binnen bedrijven tot behapbare taken en bijbehorende skills.

Door het werk anders te organiseren, de functies bijvoorbeeld op te knippen in kleine behapbare

taken, kunnen zij-instromers stap voor stap door functionele modulaire opleiding verder groeien

binnen de techniek. Hierdoor zijn zij al snel productief inzetbaar. Hierbij kan worden gefocust op skills

in het opleidingstraject: wat kan iemand al? En wat moet iemand nog leren? TNO is hier ook stappen in

aan het zetten met het initiatief 'Taken van de Toekomst'. 

Subsidies vanuit de overheid.

Zoals beschreven bestaat er hier een lichte variant van het free rider problem: een bedrijf investeert

veel in een zij-instromer, die dan na het afronden van de opleiding weer vertrekt. Dit maakt werken

met zij-instroom onaantrekkelijk voor bedrijven. Om dit risico aanvaardbaar te maken, kan een

financiële tegemoetkoming vanuit de overheid helpen. Hoewel er veel financiering beschikbaar is is dit

niet altijd makkelijk toegankelijk. Wanneer dit door overzicht toegankelijk wordt gemaakt, kan dit een

prikkel zijn voor bedrijven om in zee te gaan met zij-instromers. De mobiliteitsteams die in oprichting

zijn in verschillende regio's zullen hier een belangrijk rol in spelen. 
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Betrokkenheid van een begeleider bij het gehele leerproces om hordes te overbruggen

Risico van het aannemen van zij-instromers wegnemen door middel van detachering 

IW Noord-Holland is een opleider in de technische sector. Zij detacheren vmbo schoolverlaters, zij-instromers

en statushouders die zij zelf opleiden. 'WorkForce', de detacheringstak van IW, verzorgt de screening en

plaatsing van 21+ kandidaten bij de 700 aangesloten bedrijven in hun netwerk. Middels een voorschakeltraject

wordt bepaald of het mogelijk is om door te stromen naar BBL. Er  wordt bekeken of er d.m.v. subsidie

mogelijkheden zijn voor basistraining. Het alles-onder-1-dak principe maakt het voor bedrijven extra

interessant. IW neemt daarbij een stuk begeleiding en risico weg bij bedrijven, o.a. door een nauw betrokken

begeleider die inspringt bij uitdagingen. Er wordt hierin ook iets verwacht van het bedrijf. De intentie om

kandidaten daadwerkelijk aan te nemen op lange termijn moet aanwezig zijn. 

Succesfactoren

Functioneel stapsgewijs opleiden

Begeleiders niet te groot leeftijdsverschil

ROVC is een opleider in de technische sector. Samen met technische werkgevers zetten zij, naast hun

reguliere opleidingsaanbod, trajecten op voor zij-instromers. De samenwerking met IJskoud BV is hier een

voorbeeld van. Binnen deze samenwerking werden jongere mbo zij-instromers die een nieuwe richting op

willen slaan functioneel opgeleid voor de koeltechniek. Dat betekent dat zij eerst starten met afgebakende

taken, zoals airco’s monteren. Daarna leren zij complexere taken, als installaties bouwen. Anders dan veel

andere technische organisaties koppelt IJskoud hen ter begeleiding aan leeftijdsgenoten. Starters kunnen de

“oude rot in het vak” op het begin namelijk vaak niet goed volgen en de “oude rot in het vak” denkt vaak dat

de leerling niet wil. Voor binding en leercurve werkt het koppelen aan leeftijdgenoten dus erg effectief!

Succesfactoren

IJskoud BV 
en ROVC

Bereikt: 

niet bekend

Richting Techniek: 

8 medewerkers

Bereikt: 

40 zij-instromers

Richting Techniek:

22 geplaatst 

Installatiewerk
Noord-Holland
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Best practices rond het verbeteren van de begeleiding van zij-instromers

Bekijk hier de website

Bekijk hier de website

https://www.rovc.nl/ijskoud/
https://iwnederland.nl/noord-holland/


Kansen
voor de
toekomst 
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Belemmering voor veel schakels in het proces Het imago van zij-instromers bij

technische bedrijven raakt veel schakels in het proces richting werk in techniek

(zie hiernaast); meer schakels dan de andere twee uitdagingen. Dit kan

belemmeringen vormen: technische bedrijven werven hierdoor minder zij-

instromers, wijzen hen eerder af bij sollicitaties en ze worden minder effectief

begeleid waardoor ze sneller uitstromen en het imago verslechterd. 

Vicieuze cirkel doorbreken Door in te spelen op het imago van zij-instromers

wordt deze vicieuze cirkel doorbroken: werkgevers nemen meer zij-instromers

aan en investeren in hen. Hierdoor leert de sector wat werkt en ontstaan

succesverhalen. De bereidheid tot- en effectiviteit van werken met zij-

instromers zal verbeteren, waardoor het imago van zij-instromers verbeterd. 

Cirkel van invloed Technische bedrijven zijn degene die veel baat hebben bij een

werkend en robuust systeem van (geen) werk naar werk in de techniek en die

hier iets in kunnen doen. Alleen op die manier kunnen zij hun omzet- en

klimaatdoelen halen.

Deze whitepaper identificeert drie uitdagingen die het vergroten van de vijver met

technici belemmeren. Waar moeten we beginnen om de vicieuze cirkel van de drie

uitdagingen te doorbreken?

Uit dit onderzoek komt naar voren dat het investeren in het verbeteren van het

imago van zij-instromers bij bedrijven de belangrijkste kansen biedt voor de

toekomst. Dit wordt onderbouwd door de volgende argumenten:

Welke uitdaging biedt de meeste kansen? 

Zij-instroom quotum

Potjes ontschotten 

2 2

2 

2 

2

2

2

2

1. Imago techniek

3. Begeleiding

 

2. Imago zij-instromers
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Werven

Oriënteren

Past techniek bij

mij?

Kiezen

Welke richting

techniek past? 

Solliciteren

Leren

Basisskills in 

voorschakel

Begeleiding

 op werkvloer
MBO opleiding

Kandidaten

ontvangen

Kennismaken

Past de 

kandidaat?

Kandidaten

testen

Investeren in 

voorschakel

Getest worden

Welke skills

voor techniek?

Begeleiden 

op werkvloer

Investeren 

in opleiding

 



Om het imago van zij-instromers bij technische bedrijven te verbeteren, is het belangrijk dat bedrijven - die de middelen en

efficiëntie bezitten om grote stappen te nemen - commitment tonen en stappen ondernemen. Zij zijn tenslotte de partijen die hier op

de lange termijn de grootste baat bij hebben. Daarnaast zijn andere suggesties gedaan in dit whitepaper. Hieronder zijn er een aantal

uitgelicht.

Kansen voor de toekomst
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Zij-instroom quotum

Vanuit de overheid kan voor

(grotere) technische

bedrijven een zij-instroom

quotum worden ingevoerd.

Het verplichten van het

aannemen van zij-instromers

zorgt voor kennis over wat

werkt en over eerlijke

verdeling tussen bedrijven.

Skillstransitie

Wanneer de sector effectief

met zij-instroom wil werken,

is het van belang werving,

matching en opleiding

skillsgericht in te richten. Dit

betekent niet alleen een

arbeidsmarkttransitie maar

ook een interne transitie

voor bedrijven.   

 

 

 

Ontschotte subsidies

Het werken met zij-

instromers kan extra kosten

met zich meebrengen. Het is

van belang dat deze

subsidies toegankelijk zijn

voor bedrijven die werken

met zij-instromers en geen

belemmering vormen. 

 

 

 

 



Bronvermelding

We zijn benieuwd naar jouw mening!
Heb je ideeën, suggesties of vragen over dit whitepaper? Laat je hier horen of neem contact op met
Rachelle Handgraaf, auteur en projectleider bij CrossOver, rachelle@projectcrossover.nl
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Actie-onderzoek 'Loopbaanpaden richting techniek & bouw' (House of Skills, 2021) 

Tienduizenden extra mensen nodig in de energietechniek, maar aantal studenten daalt (NOS, 2021)

Skilssgerichte arbeidsmarkt (SER, 2021)

Werkloosheid daalt verder, meer mensen zoeken niet naar werk (RTL Nieuws, 2021)

Free rider problem (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2003, revised 2020)

Klimaatbeleid en de arbeidsmarkt (Ecorys, 2021)

TechBarometer 2021 (ROVC, 2021)

 

https://projectcrossover.typeform.com/to/fQlONBAVhttps:/projectcrossover.typeform.com/to/fQlONBAV
mailto:rachelle@projectcrossover.nl
https://houseofskillsregioamsterdam.nl/transferpunten-techniek-bouw-in-aantocht/
https://houseofskillsregioamsterdam.nl/transferpunten-techniek-bouw-in-aantocht/
https://nos.nl/artikel/2370499-tienduizenden-extra-mensen-nodig-in-de-energietechniek-maar-aantal-studenten-daalt
https://www.ser.nl/nl/Publicaties/skillsgerichte-arbeidsmarkt
https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5232064/werkloosheid-daalt-verder-meer-mensen-zoeken-niet-naar-werk
https://plato.stanford.edu/entries/free-rider/
https://www.nvde.nl/wp-content/uploads/2021/02/Klimaatbeleid-en-de-arbeidsmarkt-Ecorys-rapport-26-februari-2021.pdf
https://www.rovc.nl/techbarometer/

