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1 SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN 
 
De carrosseriebranche ziet zich geconfronteerd met een aantal uitdagingen op het gebied van 
duurzame inzet van medewerkers in de toekomst. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers stijgt en 
de potentiële instroom van nieuwe medewerkers wordt kleiner. Steeds minder jongeren volgen een 
studie die opleidt voor een loopbaan binnen de carrosseriebranche. ROC’s heffen technische 
opleidingen op bij gebrek aan belangstelling. Het zal in de toekomst steeds moeilijker worden om 
gekwalificeerd en gemotiveerd personeel te kunnen vinden. Daarnaast zullen oudere werknemers langer 
moeten doorwerken, ook wanneer zij daar fysiek en mentaal meer moeite mee hebben dan voorheen. 
 
Op het gebied van duurzame inzetbaarheid door bedrijven worden gemiddeld 13 punten gescoord op 
een maximale score van 27 punten. De helft van de werknemers die werkzaam zijn binnen de 
deelnemende bedrijven heeft in het afgelopen jaar minimaal één cursus of training gevolgd. Een kwart 
van de bedrijven vindt het cursusaanbod niet goed aansluiten bij de vraag. Twee derde van de 
bedrijven spreekt regelmatig met de werknemers over de eigen ontwikkeling. De helft ervaart problemen 
om het personeel op te leiden wegens tijdsgebrek en geldgebrek. Ontwikkelingen in de branche, 
hogere kosten en tekort aan goed personeel zijn de grootste zorgen van de werkgevers. De grootste 
uitdagingen zijn het financieel gezond houden van de onderneming, het werven van nieuwe geschikte 
werknemers en de betrokkenheid van de medewerkers vergroten.  
 
De meeste ondervraagde werknemers houden van hun werk. Ongeveer 40% is echter uitgekeken op 
het huidige werk. Dat betekent niet dat zij weggaan bij hun werkgever, want slechts 25% denkt dat zij 
gemakkelijk een andere passende baan kunnen vinden. Vrijwel iedereen hecht waarde aan de eigen 
ontwikkeling. Zij proberen daar aan te werken door er een gezonde levensstijl op na te houden, 
cursussen te volgen en te leren van collega’s. Een belangrijk obstakel bij de persoonlijke ontwikkeling 
is gebrek aan tijd bij de werkgever, waardoor er geen cursussen kunnen worden gevolgd en er niet 
kan worden gepraat over de ontwikkeling. De werknemers denken ook vaak dat de werkgever het niet 
belangrijk vindt dat zij zich verder ontwikkelen. De grootste zorgen van de werknemer zijn te hoge 
werkdruk en een te laag salaris. Als belangrijkste uitdagingen zien zij het bijblijven bij de technische 
ontwikkelingen, zodat ze hun werk goed kunnen blijven uitvoeren. Ook de wens om een beter salaris 
te verdienen en de vrees om gedemotiveerd te raken zijn belangrijke uitdagingen. 
 
Het panelonderzoek: resumé 
 
Op het gebied van het gemotiveerd houden van werknemers denkt bijna vier vijfde van de werkgevers 
dat OOC daar een rol in kan spelen. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een vorm van coaching. Er 
bestaat een lichte voorkeur voor coaching op de werkvloer, waarbij er sprake is van face-to-face 
contacten. De werknemers halen motivatie uit de aard van het werk, een plezierige werksfeer en 
prettige collega’s. Ook het laten blijken van waardering en oprechte interesse werken motiverend. 
Heldere structuren en duidelijke verantwoordelijkheden zijn ook van groot belang om gemotiveerd te 
blijven werken. De mogelijkheid om je te kunnen ontwikkelen wordt ook vaker genoemd. Daarbij doelen 
de werknemers op doorgroeikansen en het up-to-date houden van hun kennis door het volgen van 
scholing. De werknemers hebben een sterke voorkeur voor een gesprek met een loopbaancoach als 
geschikt instrument om hun carrière vorm te geven. Zij zien minder voordeel in een website of 
telefoonnummer om dat beeld helder te krijgen. 
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Volgens de werkgevers sluiten de ontwikkelingsvraag van werkgever en werknemer niet altijd goed op 
elkaar aan. Een cursus moet van een hoog niveau zijn, zodat beide partijen voordeel hebben van het 
aangeboden materiaal. Werknemers zijn in hun ogen niet altijd doordrongen van het nut en de 
noodzaak van een training. Slechts weinig werknemers willen daarnaast een investering doen in hun 
eigen ontwikkeling in de vorm van het volgen van een opleiding in de eigen tijd. Vanwege de hoge 
kosten geven de werkgevers aan dat zij meer maatwerk willen in trainingen, zodat het resultaat beter 
aansluit op de praktijk. De werkgevers vinden het daarnaast bezwaarlijk dat opleidingen tot dubbele 
lasten leiden; enerzijds de kosten voor de scholing, anderzijds het productieverlies gedurende de 
opleiding. Het werknemerspanel ervaart geen verschillen in ontwikkelingsvraag tussen henzelf en de 
werkgevers.  
 
Het werkgeverspanel denkt dat OOC mee zou kunnen helpen in het faciliteren van contacten tussen 
opleidingen en bedrijven. Zij vinden het belangrijk dat jongeren vroegtijdig enthousiast worden gemaakt 
voor een baan binnen de carrosseriebranche. Het aanbieden van zaterdagbanen en vakantiebanen voor 
jonge mensen zou daar een geschikt middel voor kunnen zijn. OOC kan haar kennis en netwerken 
inzetten om scholen bekend te maken met deze mogelijkheden en jongeren zo te interesseren voor 
deze bedrijven. Omdat het om jonge mensen gaat zou er een brede aanpak nodig zijn, waarbij ook de 
ouders betrokken worden, omdat zij op die manier kunnen meesturen in de keuze van hun kinderen.  
 
Over het inzetten van e-learning zijn de werknemers verdeeld. De helft van de ondervraagden heeft 
een voorkeur voor scholing via direct contact. De andere helft denkt er positiever over en meent dat 
een assessment of online voorbereiding bijdraagt aan een groep gelijkgestemde cursisten van 
vergelijkbaar niveau. Dat zou het niveau en de effectiviteit van de scholing juist ten goede komen.  Er 
wordt ook geopperd om een cursus op een hoog niveau te volgen via contactonderwijs, waarna deze 
module gevolgd wordt door online updates om de kennis op het juiste niveau te houden.  
 
De inzetbaarheid van ouderen levert voor het werkgeverspanel geen grote problemen op. Meestal 
worden de fysiek zwaardere taken weggehaald bij de werknemer, waarbij een beroep wordt gedaan op 
de jongere werknemers om hun collega mee te helpen. De respondenten uit het werknemerspanel 
bevestigen deze praktijk. Ook komt het voor dat een oudere en een jongere werknemer als een team 
aan elkaar gekoppeld worden, zodat ze hun krachten en ervaring kunnen delen. Wel signaleren de 
werkgevers dat niet alle jongere medewerkers altijd evenveel begrip kunnen opbrengen voor het ontzien 
van de ouderen. OOC zou de bedrijven in de branche kunnen stimuleren om vaker voor een oudere 
werknemer te kiezen. Op opleidingsgebied pleiten sommigen voor lagere cursuskosten voor ouderen of 
het ontwikkelen van aanbod dat specifiek gericht is op de oudere werknemer. Het geven van subsidie 
om oudere werknemers meer vrij te stellen van reguliere arbeid en hun rol om te buigen naar een 
coachende functie is ook een interessante suggestie. 
 
Om het personeelsbestand goed aan te laten sluiten op de vraag van de markt geven de meeste 
werkgevers de voorkeur aan breed inzetbare allrounders. Kleinere bedrijven kunnen het zich niet 
veroorloven om medewerkers in dienst te hebben die alleen of voornamelijk een bepaald specialisme 
beheersen. Sommige ondernemers kiezen ervoor om de kennis binnen het bedrijf te verspreiden door 
ervaren krachten in te zetten als opleiders voor minder ervaren personeelsleden. Dit proces zou 
kunnen worden begeleid door een scholingsinstantie, bijvoorbeeld VOC. Ook zou VOC haar expertise 
kunnen inzetten bij het in kaart brengen van de competenties van mensen en hiaten in hun kennis 
signaleren. Er zijn echter ook werkgevers die menen dat OOC geen rol hoort te hebben in het efficiënt 
inzetten van personeel maar primair de taak blijft van de werkgever. 
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Het werknemerspanel is doordrongen van het belang van veiligheid op de werkvloer, evenals hun 
werkgevers. Zij willen graag dat OOC trainingen ontwikkelt op het gebied van bedrijfsveiligheid waar de 
nieuwste en veiligste middelen centraal staan. Daar zien zij graag een certificaat aan gekoppeld. Het 
opzetten en onderhouden van een kwaliteitskeurmerk, zodat bedrijven zich kunnen onderscheiden, zou 
ook een taak van OOC kunnen zijn. 
 
De meeste werknemers in kleinere en familiebedrijven denken dat hun werkgever een reëel beeld heeft 
van de werkdruk op de werkvloer. De medewerkers van grotere bedrijven denken dat dat besef minder 
leeft bij de top. Zij opperen dat het hogere management daadwerkelijk zou moeten meedraaien in de 
werkplaats, bij voorkeur undercover, om aan den lijve te ervaren wat het werk inhoudt. 
 
 
Aanbevelingen en ideeën vanuit de panels 
 
Werkgevers en werknemers hebben in de antwoorden op de stellingen suggesties gedaan voor 
terreinen waar OOC naast het huidige aanbod en de huidige activiteiten iets extra’s zou kunnen 
betekenen voor de branche. Daar zijn soms al instrumenten voor ontwikkeld, maar soms kan het ook 
de gedachten op een nieuw spoor zetten. 
 
- Werkgevers denken dat OOC coachend mag optreden om de werknemers gemotiveerd te houden. Dit 
kan fysiek op de werkvloer, maar mag ook –deels- webbased zijn.  
 
- Enkele werkgevers denken dat foldermateriaal gericht op het motiveren van werknemers praktisch kan 
zijn. Dit is waarschijnlijk enkel het geval, wanneer het ondersteunend materiaal is, wat kan worden 
uitgebreid met andere instrumenten. 
 
- Een enkele werkgever denkt dat OOC een toegevoegde waarde kan hebben door het aanbieden van 
een workshop aan de werkgevers, waarbij het onderwerp centraal staat op welke manier hun personeel 
gemotiveerd kan blijven. 
 
- Werkgevers vinden de tijdsbelasting voor het volgen van cursussen hoog, omdat de werknemer vaak 
een hele dag weg is van zijn werkplek. Combinaties met e-learning kunnen de benodigde tijd voor het 
volgen van cursussen verkleinen. Het maakt het tevens eenvoudiger mogelijk om scholing eventueel 
niet ten volle in de tijd van de werkgever te moeten volgen. 
 
- Werkgevers spreken de wens uit om meer module-gerichte opleidingen te kunnen afnemen. Alleen 
het deel waar een medewerker behoefte aan heeft, of een module die beter aansluit op het 
entréeniveau. 
 
- OOC kan een partij zijn in het bijeen brengen van jongeren en potentiële werkgevers door het actief 
benaderen van scholen. Dat kan in de vorm van voorlichtingsavonden waar werkgevers zich kunnen 
presenteren aan leerlingen en hun ouders, maar het kan ook in het ruchtbaarheid geven van bijbanen 
in vakanties of op zaterdag bij bedrijven in de carrosseriebranche. 
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- In de aanname van oudere werknemers kan OOC een stimulerende factor zijn om bedrijven over de 
streep te trekken om niet standaard te kiezen voor een jonge medewerker. 
 
- Meer cursussen en trainingen die gericht zijn op de oudere doelgroep, waarin motivatie en 
capaciteiten centraal staan.  
 
- OOC kan subsidie verstrekken om oudere werknemers meer vrij te spelen om jongeren intern op te 
leiden. In het begeleiden van deze interne trainers en om de kwaliteit van de kennisoverdracht te 
borgen zou OOC een coördinerende en adviserende instantie kunnen zijn. 
 
- OOC kan haar expertise inzetten om competenties van medewerkers in kaart te brengen. Vanuit een 
objectieve positie kan zij signaleren wat medewerkers al kunnen en waar nog iets kan worden 
toegevoegd. 
 
- Volgens een van de werknemers zou OOC mogen optreden als mediator om het tekenen van een 
terugbetalingsovereenkomst voor gevolgde scholing te voorkomen (wanneer die opleiding niet is 
aangevraagd door de werknemer). 
 
- Het deel van de werknemers dat positief staat tegenover e-learning als component in de 
scholingstrajecten, is van mening dat assessments of een toets vooraf, positieve effecten hebben op de 
motivatie van de cursisten. Zij denken daarnaast dat het niveau van de deelnemers op deze wijze 
dichter bij elkaar zal komen te liggen, wat het niveau van de training ten goede komt. 
 
- Werknemers zien een toegevoegde waarde in OOC in het organiseren en/of geven van gedegen 
veiligheidscursussen, waar de nieuwste en beste instrumenten en technieken aan bod komen.  Door 
het behalen van een certificaat kan een bedrijf zich positief onderscheiden van andere bedrijven in de 
branche. Ook pleiten zij voor het opzetten van een kwaliteitskeurmerk door OOC, waarvan het niveau 
via een systeem van audits wordt geborgd. 
 
- Wellicht buiten het reikveld van OOC, maar toch ter overweging, opperden de werknemers het 
bezoeken van de bedrijfstop in undercover-versie of als mystery-guest. Het biedt stof tot nadenken of 
daar een taak voor OOC zou kunnen liggen. 
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2 INLEIDING 
 
OOC heeft de ambitie om werkgevers die willen investeren in duurzame inzetbaarheid aan zich te 
binden en medewerkers te verleiden tot actie op hun eigen duurzame inzetbaarheid. 
 
Middels onderzoek onder werkgevers en werknemers zijn werkgevers bevraagd over hoe zij willen 
werken aan de duurzame inzetbaarheid binnen hun bedrijf en zijn werknemers bevraagd over de wijze 
waarop zij zichzelf duurzaam inzetbaar willen maken. Daarbij is tevens gevraagd naar de obstakels, 
uitdagingen en mogelijkheden die werkgevers en werknemers zien om dit te verwezenlijken. 
Tot slot is aan werkgevers en werknemers gevraagd hoe zij door OOC ondersteund willen worden en 
hoe zij benaderd kunnen worden. 
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3 WERKGEVERS 
Bijna de helft van de medewerkers van de ondervraagde bedrijven heeft in het 
afgelopen jaar een cursus gevolgd. De helft van de ondernemers ziet gebrek 
aan tijd en geld als een belemmering om scholing aan te bieden. Ook gebrek 
aan motivatie bij de werknemer kan een obstakel vormen. Subsidieverstrekking 
en een beter passend aanbod in trainingen (qua inhoud, plaats en tijd) zijn 
gewenste verbeteringen. Er zijn zorgen over het aantrekken van gekwalificeerd 
personeel in de toekomst en over de winstgevendheid van de organisatie. De 
uitdagingen voor de toekomst liggen in het verlengde van deze zorgen.  

3.1 SCORE DUURZAME INZETBAARHEID 
De werkgevers die benaderd zijn om dit rapport samen te kunnen stellen, hebben een vragenlijst 
toegezonden gekregen met vragen over de wijze waarop zij zich bezighouden met de duurzame 
inzetbaarheid van hun personeel. Deze vragenlijst (en de weging van de verschillende antwoorden) is 
terug te vinden in de bijlagen aan het einde van dit rapport.  
De maximale score die haalbaar is na het invullen bedraagt 27 punten. De score van de respondenten 
ligt tussen de 4 en 20 punten, waarbij er gemiddeld 12,8 punten werden behaald. Het is voor de hand 
liggend dat de bedrijven die zich het meest bezighouden met opleiden en ontwikkelen van hun 
medewerkers het hoogste scoren in de vragenlijst, omdat het merendeel van de vragen daar betrekking 
op heeft. De score betekent dat de gemiddelde werkgever wel degelijk bezig is met het thema 
duurzame inzetbaarheid, maar dat er voor velen nog een aanzienlijke winst valt te behalen op dat 
terrein.  

3.2 MEDEWERKERS DIE CURSUSSEN EN TRAININGEN VOLGEN 
Aan de deelnemende bedrijven is gevraagd uit hoeveel medewerkers hun bedrijf bestaat en hoeveel 
van deze werknemers in het afgelopen jaar minimaal één cursus of training hebben gevolgd. Het blijkt 
dat dat het geval was voor bijna de helft van de medewerkers (44%). Het zwaartepunt van de 
trainingen ligt bij de medewerkers in de werkplaats, aan wie 89% van de werkgevers scholing heeft 
aangeboden. Ruim een derde van de bedrijven heeft trainingen gegeven aan de leidinggevenden en 
een kwart gaf scholing aan het management. Eveneens een kwart van de werkgevers heeft 
geïnvesteerd in opleidingen voor medewerkers die buiten de werkplaats werkzaam zijn. Daarbij kunnen 
we denken aan ondersteunende en administratieve functies, maar ook aan medewerkers die gericht zijn 
op sales en klantencontact.  
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3.3 HOUDING TEN OPZICHTE VAN CURSUSSEN EN TRAININGEN 
 
 
tabel 3.1 Houding ten opzichte van cursussen en trainingen 

Stelling 
Sterk 
eens Eens Oneens 

Sterk 
oneens 

     
Het marktaanbod van cursussen sluit goed aan bij de 
werkzaamheden binnen ons bedrijf 

 0%  74%  22%  4% 

De werkzaamheden binnen ons bedrijf zijn zo specifiek, dat er 
geen cursussen voor beschikbaar zijn 

 0%  11%  78%  11% 

Onze werknemers worden gemotiveerd om cursussen te 
volgen 

 7%  74%  19%  0% 

De ontwikkeling van werknemers is regelmatig onderwerp van 
gesprek 

 11%  56%  30%  4% 

Er is onvoldoende geld om werknemers cursussen te laten 
volgen 

 4%  41%  52%  4% 

Er is onvoldoende tijd om werknemers cursussen te laten 
volgen 

 4%  44%  52%  0% 

Opleidingsplannen worden afgestemd op de wensen en 
behoeften van individuele werknemers 

 8%  65%  27%  0% 

We leiden niet op voor een ander, dus onze werknemers 
mogen alleen cursussen volgen die aansluiten bij de 
werkzaamheden binnen ons bedrijf 

 7%  67%  26%  0% 

     
 
Het merendeel van de bedrijven is van mening dat er cursussen te vinden zijn voor de soort 
bedrijfsactiviteiten dat zij uitvoeren; hun werkzaamheden zijn niet zo zeldzaam dat er geen 
opleidingsmogelijkheden voor bestaan. Een kwart vindt evenwel dat het aanbod niet goed aansluit bij 
de praktijk van de werkgever. Ruim 80% van de ondervraagde werkgevers vindt dat hun medewerkers 
worden gemotiveerd om trainingen te volgen. Een derde denkt echter dat de ontwikkeling van de 
werknemer geen regelmatig gespreksonderwerp is. Bij de keuze voor de juiste opleiding stemt een 
kwart van de ondervraagde bedrijven dit niet af op de specifieke wensen van de werknemer. Zij kijken 
voornamelijk naar de noodzaak waar het bedrijf behoefte aan heeft. Een kwart onderschrijft de stelling 
dat opleidingen moeten aansluiten op de behoefte van de organisatie en niet ver daar vanaf moeten 
liggen. Zij zijn niet van plan om op te gaan leiden voor een ander. Het is niet onwaarschijnlijk dat de 
werkgevers die niet willen opleiden voor een ander bedrijf, dezelfde zijn die de wensen van hun 
personeelsleden niet specifiek afstemmen op het cursusaanbod. De behoeften van de onderneming zijn 
leidend in de vraag naar opleiding en ontwikkeling. 

  



 

 OOC onderzoeksrapport: Wat willen werknemers en werkgevers 10 

3.4 OPLEIDINGSPLANNEN 
 
 
tabel 3.2 Opleidingsplannen 
Soort plan Ja Mee bezig Nee  
     
Bedrijfsopleidingsplan  41%  30%  30%  
Persoonlijke opleidingsplannen  41%  22%  37%  
     

 
Een bedrijfsopleidingsplan, waarbij een jaarkalender wordt gemaakt om te zorgen dat de medewerkers 
van de organisatie op tijd de juiste scholing krijgen is aanwezig bij 41% van de ondervraagde 
bedrijven. Een even groot deel heeft ook opleidingsplannen die toegesneden zijn op de behoeften en 
de ontwikkeling van de individuele medewerker. Het valt op dat er meer bedrijven zijn die bezig zijn 
met het opstellen van een bedrijfsopleidingsplan, dan bedrijven die zich bezighouden met het 
formuleren van persoonlijke opleidingsplannen. Klaarblijkelijk hecht men een hogere prioriteit aan het 
scholen van de organisatie als geheel, dan aan het scholen van de afzonderlijke medewerkers. 

3.5 MOTIVATIE WERKNEMERS 
Iets meer dan de helft van de werkgevers (52%) vindt dat gemotiveerd zijn en blijven op zijn minst 
een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen de werkgever en zijn werknemer. Dat betekent dat 48% 
de mening is toegedaan dat de motivatie voor het werk puur bij de medewerker ligt.  
De werkgevers konden aangeven op welke wijze zij probeerden de motivatie van de personeelsleden 
op peil te houden. Omdat dit een open vraag is komen daar ook veel verschillende antwoorden op. 
Daarbij is het meest genoemde middel met elkaar in gesprek te blijven en interesse te tonen. Een 
goede werksfeer, waar mensen het gezellig hebben en elkaar met respect behandelen is eveneens 
veel genoemd. Veel bedrijven hechten aan een goed geoutilleerde werkplaats met de juiste 
gereedschappen en trainingen om daarmee om te gaan. Het geven van verantwoordelijkheid is volgens 
veel ondernemers ook een belangrijke sleutel tot blijvende motivatie van de medewerkers.  
Het lijkt erop dat er een aantal concrete zaken zijn (goede werkplek, juiste training, goed gereedschap 
etc.) die invloed hebben op de motivatie, maar dat er ook minder tastbare voorwaarden zijn (sfeer, 
verantwoordelijkheid, interesse, waardering e.d.) die bijdragen aan de tevredenheid van de werknemer. 

3.6 OBSTAKELS 
Bij het vergroten van de inzetbaarheid van de werknemers lopen bedrijven tegen bepaalde zaken op 
die de ontwikkeling van het personeelsbestand belemmeren. Het antwoord op deze vraag was 
wederom een vrije tekst, waardoor de gegeven antwoorden uiteenlopen. Door de antwoorden te 
groeperen en bundelen komt er echter een beeld naar voren waar de belangrijkste obstakels zijn voor 
de bedrijven. Het meest genoemd is daarbij het probleem van tijd. Daarmee bedoelen de werkgevers 
dat er vanwege drukte en hoeveelheid werk geen tijd is om de werknemers op cursus te laten gaan. 
Bijkomend is het probleem dat de cursussen plaatsvinden op hetzelfde moment dat de bedrijven ook 
draaien: overdag op werkdagen. Sommigen zouden willen dat er mogelijkheden zijn voor opleidingen in 
de avonduren of op een zaterdag. Minder genoemd, maar wel daarmee samenhangend is het 
probleem dat de trainingslocaties niet over het land verdeeld zijn. Dat betekent een grotere aanslag op 
de benodigde tijd en werkplanning, vanwege de grote reisafstand en -duur. Er zijn bedrijven die 
daardoor kiezen voor in-house-trainingen, verzorgd door bijvoorbeeld leveranciers, omdat die minder 
tijdrovend zijn en vaak ook nog specifieker voor de werkzaamheden.  
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Naast de tijd is er een tweede veelgenoemd obstakel waar de werkgever tegenaan loopt: gebrek aan 
motivatie bij de werknemer zelf. Soms vindt de laatste dat het toch goed gaat, waardoor hij geen 
noodzaak ziet om tijd te investeren in cursussen. Deze onwil maakt het niet eenvoudiger om de 
werknemer ertoe te zetten om een training te gaan volgen. In enkele gevallen is er ook sprake van 
onvermogen, omdat het kennisniveau van de werknemer niet aansluit bij het entreeniveau van de 
scholing. Een enkeling noemt in dit geval zelfs het obstakel van de taalbeheersing, dat het volgen van 
een cursus in de weg staat. Een enkeling, tot slot, meent dat het wisselende niveau van de 
opleidingen die worden aangeboden door opleiders, de motivatie van de werknemers niet ten goede 
komt. 
 
In de vragenlijst is gevraagd naar de obstakels die werkgevers ervaren bij het duurzaam inzetten van 
hun werknemers. Er is daarentegen ook gevraagd naar de hulp die zij zouden willen hebben bij het 
overwinnen van die obstakels, en de partijen die daarbij zouden kunnen ondersteunen. Daarbij werd 
gedoeld op activiteiten van bijvoorbeeld de overheid, brancheorganisaties en opleidingsfondsen,  
Meermaals wordt subsidie genoemd als mogelijk middel om het volgen van cursussen te stimuleren. 
Dat lijkt in eerste instantie wonderlijk, omdat er niet direct wordt gerefereerd aan de directe kosten van 
de scholing bij het benoemen van obstakels. In tweede instantie blijkt echter dat bedrijven de uren die 
zij verliezen doordat een personeelslid tijdens werkuren een cursus volgt wel degelijk zien als een 
dubbele kostenpost. Dus naast de prijs die er moet worden betaald voor een scholing staat ook nog 
het verlies aan arbeidsuren vanwege de gemiste werktijd. Daarmee samenhangend leeft de wens om 
cursussen te laten plaatsvinden op zaterdagen of in de avonduren. Of, misschien nog beter, dichter bij 
het bedrijf of zelfs binnen het bedrijf. Eén werkgever zou het toejuichen als er digitale opleidingen 
waren die op de werkplek zelf konden worden gevolgd.  
Enkelen opperen cursussen die aansluiten op het VMBO-niveau, waardoor leerlingen die net hun 
school hebben afgerond niet te lang hoeven te wachten, totdat zij het vereiste entree-kennisniveau 
hebben bereikt.  
Vanuit de overheid wordt verder een rol verwacht in het enthousiasmeren van (jonge) leerlingen voor 
de technische vakken in het algemeen, en de carrosserie in het bijzonder. Bedrijven pleiten voor 
aandacht voor technisch onderwijs vanaf het niveau van de basisschool. Een enkeling suggereert dat 
VOC de kwaliteit van het cursusaanbod verbetert en de digitale voorbereiding juist verkleint. Tot slot 
vraagt een werkgever aan het OOC om subsidies sneller uit te keren.  
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3.7 ZORGEN 
Bij de werkgevers leven zorgen omtrent de toekomst van hun bedrijf of de branche als geheel. In de 
vragenlijst wordt een aantal zorgen gesuggereerd, waarbij er ook de mogelijkheid bestond om zelf iets 
toe te voegen aan de reeds geformuleerde opties. 
 
De grootste zorgen van respondenten ten aanzien van hun bedrijf zijn:1 

1. Tekort aan gekwalificeerd personeel         (genoemd door 59%) 
2. Ontwikkeling van de branche   (genoemd door 63%) 
3. Steeds hogere kosten    (genoemd door 52%) 
4. Te weinig winst of verlies    (genoemd door 19%) 
5. Hoge concurrentie     (genoemd door 26%) 
6. Ontevreden klanten     (genoemd door 11%) 

 

Het is duidelijk dat de grootste zorg van de werkgevers de zoektocht naar gekwalificeerd personeel 
betreft. Dit is niet onterecht, omdat de instroom van leerlingen op de ROC’s in studierichtingen die 
voorbereiden op een loopbaan binnen de carrosserie in de afgelopen 7 jaar dramatisch is gedaald. In 
2016 waren er zelfs minder dan de helft van het aantal leerlingen ingeschreven bij het ROC dan in 
2010. En verder zijn er steeds minder ROC’s die nog opleidingen aanbieden, die moeten toe leiden 
naar de carrosseriebranche. Recentelijk zijn bijvoorbeeld de carrosserieactiviteiten van het ROC Bergen 
op Zoom gestaakt, zodat vanuit die plaats momenteel Breda het meest nabije ROC is dat nog 
specifieke opleidingen levert. 

Ook ontwikkelingen in de branche baren de ondernemer zorgen. Dat heeft onder andere te maken met 
de gevolgen van autonome voertuigen, de voortgaande automatisering binnen de voertuigen zelf en de 
rol van verzekeraars in de gestuurde schadestroom. De marges staan al langere tijd onder druk wat de 
onzekerheid voedt over de winstgevendheid van de organisatie op de langere termijn.  

Als ‘overig’ genoemde zorgen worden de administratieve verplichtingen genoemd. Ook wordt daar de 
macht van de verzekeringsmaatschappijen en hun lage tarieven benoemd. Sommigen noemen 
nogmaals, in iets andere bewoordingen, de vrees dat er te weinig goede en gekwalificeerde 
arbeidskrachten zullen zijn in de toekomst. Verschillende respondenten zouden de afhankelijkheid van 
de gestuurde schadestroom willen verkleinen. 

Over het behoud van het huidige personeel maakt niemand zich zorgen. Dat is opmerkelijk, omdat er 
wel veel onrust bestaat over de nieuwe aanwas. Blijkbaar maakt men zich geen bijzonder grote zorgen 
dat de huidige werknemers zullen weglopen naar een andere werkgever. Concurrentie tussen 
ondernemingen op het gebied van werknemers vormt op dit moment –nog-  geen bedreiging voor het 
voortzetten van de bedrijfsvoering. 

                                   
1 Bij het vaststellen van de rangorde is rekening gehouden met de prioriteit die de respondenten aan de diverse 
zorgen hebben gegeven. Zo is bijvoorbeeld ‘ontwikkeling van de branche’ door 63% van de respondenten als zorg 
benoemd, iets meer dan ‘tekort aan gekwalificeerd personeel’ (59%). Maar aan ‘tekort aan gekwalificeerd personeel’ 
is een hogere prioriteit toegekend, en daarom staat deze zorg bovenaan 
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3.8 UITDAGINGEN 
Uiteraard zien de werkgevers zich geconfronteerd met uitdagingen voor hun bedrijf in de toekomst. 
Gerangschikt naar het belang van deze uitdagingen is dit de volgorde2:  

1. Processen op de werkvloer efficiënter maken   (genoemd door 48%) 
2. Meer winst maken      (genoemd door 33%) 
3. Werving gekwalificeerd personeel    (genoemd door 44%) 
4. Hogere omzet      (genoemd door 33%) 
5. Vergroten betrokkenheid personeel    (genoemd door 33%) 
6. Concurrentie voorblijven     (genoemd door 22%) 
7. Vergroten klanttevredenheid     (genoemd door 30%) 
8. Vasthouden personeel     (genoemd door 11%) 

 
De winstgevendheid van de bedrijfsvoering is de prominentste uitdaging voor de werkgevers. In de top-
5 hebben drie aspecten daarmee te maken: efficiënter werken, meer omzet en meer winst. De 
prioriteiten van de 5 meest genoemde redenen liggen echter dicht bij elkaar en twee daarvan hebben 
rechtstreeks betrekking op het personeel: het werven van gekwalificeerde krachten en het vergroten 
van hun betrokkenheid bij het bedrijf.  
Een verdere vergroting van de veiligheid op de werkvloer is voor bijna niemand een belangrijke 
uitdaging.  
Op het gebied van medewerkers zien we dat het dreigende tekort aan gekwalificeerde medewerkers de 
grootste zorg vormt, én dat de werving daarvan een belangrijke uitdaging vormt. Dit zou kunnen 
betekenen dat de branche zich in de toekomst tevreden zal moeten stellen met minder gekwalificeerde 
werknemers, die via opleidingen en scholing tot het gewenste niveau moeten worden gebracht. Het kan 
ook betekenen dat de eisen aan nieuwe medewerkers moeten worden bijgesteld, waardoor bijvoorbeeld 
het hebben van de juiste mentaliteit belangrijker gaat worden dan het hebben van de juiste kennis en 
vaardigheden. Deze laatste zijn immers eenvoudiger aan te leren dan de eerste. 
 
 
 
 

                                   
2 Ook hier in de rangorde rekening gehouden met de prioritering van respondenten. Zo is bijvoorbeeld ‘werving 
gekwalificeerd personeel’ door 44% van de respondenten als uitdaging benoemd, en ‘meer winst maken’ door 33%. 
Maar aan de laatste is een hogere prioriteit toegekend. 
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4 WERKNEMERS 
Het merendeel van de respondenten vond hun werk leuk. Hoewel bijna 40% 
aangeeft niet meer tevreden te zijn met de huidige baan, denkt slechts 25% 
gemakkelijk een andere passende baan te kunnen vinden. De meeste 
werknemers vinden het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen, waarbij de 
helft meent dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en 
werknemer is. De belangrijkste belemmeringen om een cursus te kunnen volgen 
zijn het gebrek aan tijd en het gebrek aan interesse door de werkgever. De 
grootste zorgen van de werknemer zijn de werkdruk en een goed salaris. Ruim 
40% verwacht over 5 jaar nog steeds voor dezelfde werkgever te werken. 

4.1 TYPERING WERKNEMERS 
Bij het opstellen van dit rapport hebben ook werknemers een digitale vragenlijst ontvangen. Op basis 
van hun antwoorden konden de respondenten worden ingedeeld in 4 verschillende types:  
 

1. Help, mijn werk verdwijnt. 
2. Help, ik functioneer niet meer. 
3. Ik ben blij, wat moet ik doen om dat te blijven. 
4. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. 

 
Het merendeel van de werknemers behoorden tot het type 3 (meer dan 60%): de medewerker die 
tevreden is met zijn werk, maar wel gemotiveerd moet blijven in de toekomst. Een veel kleiner deel 
behoorde tot categorie 4 (ongeveer 20%) en zeer kleine groepen (rond de 10%) tot type 1 en 2. Deze 
typeringen zijn in het grote geheel niet erg interessant, maar kunnen op individueel niveau meehelpen 
om een bepaalde strategie te volgen bij een specifieke medewerker. In dit rapport geven zij ons een 
inzicht over de samenstelling van de groep respondenten. Over het algemeen zijn zij op het moment 
heel tevreden met hun baan en met hun werkgever.  
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4.2 TEVREDENHEID HUIDIGE BAAN, VERWACHTINGEN/PLANNEN VERDERE LOOPBAAN 
 
 
tabel 4.1 Tevredenheid huidige baan, verwachtingen/plannen verdere loopbaan 

Stelling 
Sterk 
eens Eens Oneens 

Sterk 
oneens 

     
Ik vind mijn werk leuk  14%  77%  7%  2% 
Mijn kennis en kunde sluiten goed aan bij mijn werk  20%  66%  11%  2% 
Ik kan mijn capaciteiten voldoende benutten in mijn werk  5%  61%  27%  7% 
Ik zie er vaak tegen op om naar mijn werk te gaan  9%  20%  50%  20% 
Ik ben uitgekeken op mijn huidige werk  9%  30%  39%  23% 
Ik heb het naar mijn zin bij mijn huidige werkgever  9%  61%  27%  2% 
Ik overweeg een zelfde baan bij een andere werkgever te 
zoeken 

 0%  7%  55%  39% 

Ik overweeg een heel ander soort werk te zoeken  5%  23%  36%  36% 
Ik kan gemakkelijk een andere passende baan vinden  5%  20%  48%  27% 
Ik maak me zorgen dat ik word ontslagen, bijvoorbeeld omdat 
het niet goed gaat met het bedrijf 

 7%  9%  48%  36% 

Ik denk vaak na over mijn toekomst  27%  48%  23%  3% 
Ik vind het belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen  32%  52%  11%  5% 
De inhoud van mijn werk zal de komende jaren veranderen 
als gevolg van nieuwe technieken 

 25%  41%  27%  7% 

     
 
Vrijwel iedereen vindt zijn werk leuk en beschikt over de juiste vaardigheden om het werk goed te 
kunnen doen. Bijna iedereen vindt het ook belangrijk om zich te blijven ontwikkelen. Bijna 40% geeft 
echter aan dat zij uitgekeken zijn op het huidige werk. Ook heeft bijna 30% het niet meer naar zijn zin 
bij de huidige werkgever. Daarbij moet worden aangetekend dat slechts 7% overweegt om naar een 
andere werkgever over te stappen om daar hetzelfde werk te doen. Hieruit kan de conclusie getrokken 
worden dat voor een deel van de medewerkers de baan op zichzelf niet meer zo boeiend is, en dat 
zij iets anders zouden willen doen, maar dat een stap buiten de werkgever toch ook niet erg 
gemakkelijk te realiseren is. De mensen die in de vorige paragraaf werden gerekend tot de groepen 2 
en 4 (‘ik functioneer niet meer’ en ‘ik ben toe aan een nieuwe uitdaging’ ) vallen naar alle 
waarschijnlijkheid in dit deel van de respondenten. 
Er bestaan niet erg veel zorgen over ontslag, want 84% denkt dat dat geen reële bedreiging is. Toch 
denkt 75% dat het niet eenvoudig zal zijn om een andere passende baan te vinden. Zij hebben wel 
vaak nagedacht over hun toekomst (75%), dus zij moeten hun kansen hebben afgewogen. Vanaf hier 
wordt het gissen. Denken zij dat het moeilijk is om een passende baan te vinden, omdat zij zich 
misschien te oud vinden? Of omdat zij menen dat ze in een té specialistische niche werkzaam zijn? 
Of dat er in de nabijheid geen andere potentiële werkgever te vinden is? Het beeld van de werknemer 
sluit hier in ieder geval aan op dat van de werkgever. De werkgever maakt zich geen grote zorgen dat 
de werknemers die nu werkzaam zijn, zullen vertrekken. De werknemers, op hun beurt, zijn ook niet 
van zins om weg te gaan en menen dat er weinig mogelijkheden zijn om dat te doen. 
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4.3 PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 
De ideeën over de verantwoordelijkheid voor de persoonlijke ontwikkeling laten een overlap zien bij de 
werknemers en de werkgevers. Iets meer van de helft vindt ook hier dat het een gedeelde 
verantwoordelijkheid is. Ruim een kwart van de deelnemende werknemers legt de verantwoordelijkheid 
voor hun eigen ontplooiing volledig in handen van de werkgever.  
Wanneer men van mening is dat de verantwoordelijkheid tussen beide partijen verdeeld is, dan denkt 
men vooral aan het aanleren van nieuwe technieken. Het is in zowel het voordeel van de werkgever 
als de werknemer om bij te blijven met technische ontwikkelingen.  
De medewerkers proberen ook op eigen kracht iets te doen aan hun eigen ontwikkeling. Hun 
antwoorden leiden tot de volgende rangschikking:  
 

1. Ik werk aan mijn gezondheid, bijvoorbeeld door te sporten en gezond eten  (36%) 
2. Collega’s geven mij uitleg over hun werk      (30%) 
3. Ik heb een hobby die past bij mijn passie en 

Ik volg regelmatig cursussen        (beide 27%) 
4. Ik praat regelmatig met mijn leidinggevende over mijn ontwikkeling   (18%) 
5. Ik heb een coach op het werk       (7%) 
6. Ik volg een deeltijdopleiding naast mijn werk      (5%) 
 
De meest genoemde manieren waarop de medewerkers zich ontwikkelen, liggen zowel binnen als 
buiten het bedrijf zelf. Zij proberen zich in conditie te houden door te sporten en op hun voeding te 
letten en hebben vaak een hobby die past bij hun passie. Maar ook kennisoverdracht door 
collega’s door te praten en uitleg te krijgen over het werk is belangrijk. Het volgen van cursussen 
merkt ruim een kwart aan als methode om het kennisniveau op peil te houden. Bijna een vijfde 
deel geeft aan regelmatig te spreken met zijn leidinggevende over de eigen ontwikkeling. 
Er was ook een mogelijkheid om te een ander antwoord te formuleren op de vraag hoe de 
werknemer aan de eigen ontwikkeling werkte. Enkelen geven daar aan dat het er niet van komt 
door privéomstandigheden of door hun gezondheid. Anderen halen informatie uit de media of 
proberen nieuwe ideeën in hun eigen praktijk. En sommigen geven ronduit toe dat zij er helemaal 
niets aan doen. 
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4.4 OBSTAKELS 
Het lukt niet altijd voor de werknemers om zich te ontplooien in de richting die hen voor ogen stond. 
De belangrijkste redenen in hun ogen zijn gebrek aan tijd en gebrek aan interesse van de zijde van 
de werkgever.  
 

1 Er is geen tijd (bijvoorbeeld om cursussen te volgen of om over mijn ontwikkeling te 
praten) (genoemd door 36%) 

2 Mijn werkgever vindt het niet belangrijk dat ik mij verder ontwikkel   
 (34%) 
3 Ik weet niet welke cursussen ik zou moeten volgen    
 (20%) 
4 Mijn werkgever vindt het belangrijker dat andere collega’s zich ontwikkelen en 

Ik weet niet in welke richting ik mij zou moeten ontwikkelen  (beide 18%) 
5.    Er is geen geld om cursussen te volgen en 

   Ik heb te weinig energie (bijvoorbeeld om cursussen te volgen of om te sporten) 
 (beide 14%) 

6.    Ik wil geen cursussen volgen (7%) 
 
De werknemers blijken vaak ook niet goed te weten wat ze nou precies zouden moeten doen of in 
welke richting ze zouden moeten denken. Kleinere delen denken dat er geen geld is om een cursus te 
volgen, en de laatste groepen steken de hand in eigen boezem en geven aan dat ze er geen puf 
meer voor hebben of geen zin meer in hebben om een training of opleiding te doen naast hun werk. 
Sommigen geven in de vrije tekst aan dat het gewoonweg te zwaar is voor hen, omdat ze kampen 
met een slechte gezondheid of een hulpbehoevende partner hebben. Anderen vinden dat de jongere 
garde voor moet gaan. Soms willen zij juist zelf hun eigen kennis delen met de jongere werknemers. 
In eigen woorden konden de werknemers aangeven van welke instanties zij hulp zouden verwachten bij 
hun eigen ontwikkeling. Zij noemen daarbij vooral de werkgever, die hen naar cursussen kan sturen en 
tijd zou moeten kunnen vrijmaken om te praten over de eigen ontwikkeling. Ook de opleidingsfondsen 
worden vaak genoemd als instantie die behulpzaam kan zijn. Zo zouden sommigen hulp willen hebben 
bij het vinden van de juiste cursussen. Ook leeft bij een enkeling de wens om vaste contactpersonen 
te hebben waar je terecht kan met vakgerichte vragen. Soms wordt de overheid genoemd, maar dan 
meer specifiek om het aanzien van de technische beroepen te stimuleren. De manier waarop de 
meeste werknemers denken te kunnen worden geholpen is door cursussen goedkoper te maken. 
Iemand meent zelfs dat het een idee is om deze gratis aan te bieden voor particulieren, zodat de 
werknemer niet afhankelijk is van de werkgever om opleidingen te volgen. Regelmatig worden juist de 
collega’s genoemd als manier om zich te ontwikkelen. Door kennis en vaardigheden te delen 
ontwikkelen de werknemers zichzelf op de werkvloer. 
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4.5 MOTIVATIE 
Het grootste deel van de respondenten is erg open over de inspanningen om zich te motiveren voor 
hun werk: zij doen niets bijzonders daarvoor. Althans, zij geven aan dat zij niets nodig hebben, omdat 
zij nog steeds gemotiveerd zijn en met plezier en inzet hun werk verrichten. Op gepaste afstand 
volgen een drietal andere factoren. Dat zijn in de eerste plaats het plezier en het lachen, met in de 
tweede plaats de trots op het verrichte werk en tot slot het leren door collega’s en door cursussen. 
Deze drie factoren: plezier, trots en leren zijn allemaal even prominent aanwezig in de motivatie van 
de werknemers. Er zijn nog enkele minder genoemde factoren die bijdragen aan het werkplezier. Dat is 
bijvoorbeeld afwisseling in het werk of het geven van kennisoverdracht omdat iemand met leerlingen 
kan werken. Sommigen denken aan hun toekomst als ze gepensioneerd zijn, of nemen vaker een 
dagje vrij om wat leuks te doen. 

4.6 ZORGEN 
Werknemers maken zich ook zorgen over de toekomst. Onzekerheid over het behoud van hun baan 
speelt daar eigenlijk nauwelijks een rol bij. 
 
De grootste zorgen van respondenten ten aanzien van hun werk zijn: 

1. Te hoge werkdruk       (genoemd door 50%) 
2. Te laag salaris       (genoemd door 41%) 
3. Veiligheidsrisico’s op de werkvloer     (genoemd door 34%) 
4. Onvoldoende mogelijkheden tot het volgen van cursussen of een ander soort scholing  

        (genoemd door 30%) 
5. Onvoldoende technische kennis om het werk goed uit te kunnen oefenen  

(genoemd door 14%) 
6. Onvoldoende motivatie om te werken     (genoemd door 16%) 
7. Onzeker of ik de baan kan houden     (genoemd door 9%) 

 
De belangrijkste zorg behelst de werkdruk en de hoogte van het salaris. Ook het risico op een ongeval 
op de werkvloer wordt niet onderschat. Te hoge werkdruk gedurende een lange periode kan uitval tot 
gevolg hebben, wat de duurzame inzetbaarheid van de werknemer uiteraard niet bevordert. Iets minder 
vaak genoemd, maar nog steeds aanwezig zijn de mogelijkheden om cursussen te volgen en de 
technische kennis om het werk goed te kunnen blijven uitvoeren. In de vrije ruimte om een aanvulling 
te kunnen geven op de zorgen die men heeft over het werk, komt de angst voor 
gezondheidsproblemen het vaakst naar voren. Enkelen denken dat door de lage marges die de 
verzekeringsmaatschappijen geven de kansen op een beter salaris erg klein zijn. 
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4.7 UITDAGINGEN 
De 4 meest genoemde uitdagingen voor de individuele werknemer liggen dicht bij elkaar. Het werk 
correct blijven uitvoeren en het bijblijven met alle technische ontwikkelingen zijn van het grootste 
belang, net zoals gemotiveerd blijven en een hoger salaris verwerven. Al deze 4 factoren scoren 
ongeveer hetzelfde: zo’n 40% van de ondervraagden vindt ze belangrijk.  
 

1. Correct uitvoeren van de werkzaamheden    (41%) 
2. Bijblijven bij technische ontwikkelingen    (43%) 
3. Gemotiveerd blijven       (39%) 
4. Een hoger salaris       (43%) 
5. Organiseren van het werk      (27%) 
6. Doorstromen naar een andere functie     (20%) 
7. Vergroten veiligheid op de werkvloer     (11%) 

 
De wens om door te stromen naar een andere functie is voor een vijfde deel een belangrijke 
uitdaging. Een minderheid denkt dat de veiligheid op de werkvloer nog aandacht behoeft. Dat is 
opmerkelijk, omdat die veiligheid de 3e meest genoemde zorg was van de werknemers. In de open 
vragen gaf één respondent aan dat hij zich zou willen laten omscholen voor een andere functie en een 
ander dat hij juist wat minder uren zou willen gaan werken. Dat zijn echter eerder individuele wensen, 
die beter met de werkgever besproken kunnen worden, dan feitelijke uitdagingen.  

4.8 TOEKOMSTVERWACHTINGEN 
 
Het is interessant om te weten wat de verwachtingen van de werknemers zijn over hun toekomst om 
beleid te kunnen uitstippelen voor de korte en middellange termijn. 
 
tabel 4.2 Toekomstverwachtingen over 2 en 5 jaar 
Scenario Over 2 jaar Over 5 jaar 
   
In mijn huidige functie bij mijn huidige werkgever  45%  36% 
In een andere functie bij mijn huidige werkgever  5%  5% 
In ongeveer een zelfde soort functie bij een andere 
werkgever 

 2%  2% 

In een heel andere functie bij een andere werkgever  11%  9% 
Ongewild werkloos  7%  7% 
Anders  10%  21% 
Daar denk ik nog niet over na  20%  20% 
   
Totaal  100%  100% 

 
 
De grootste groep, bijna de helft, denkt over 2 jaar nog hetzelfde te doen bij dezelfde werkgever. Dit 
deel krimpt vervolgens enigszins, want over 5 jaar rest er nog een derde deel dat werkzaam is bij 
dezelfde baas in dezelfde functie. Ongeveer 10% is al op korte termijn iets anders gaan doen voor 
een ander soort werkgever. Een groeiend deel van 10% blijkt over 2 jaar iets anders te doen, waarna 
dit deel groeit naar 21% over 5 jaar. Bij nadere beschouwing zijn dit mensen die zelfstandig willen 
worden (zzp-er of eigen bedrijf) of mensen die nu al weten dat zij met (pre-)pensioen zullen gaan.  
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5 HET PANELONDERZOEK 
 

5.1 OPZET VAN HET ONDERZOEK 
Uit eerdere onderzoeken en contacten met werkgevers en werknemers in de carrosseriebranche is een 
groep bedrijven naar voren gekomen die betrokken is bij de bedrijfstak en bereid is om hun mening te 
geven. Daarnaast is op basis van data onderzoek gezocht naar excellente bedrijven en konden 
werkgevers zich zelf opgeven. Met al deze werkgevers hebben vervolgens gesprekken en interviews 
plaatsgevonden. Van die werkgevers waarvan de input constructief en waardevol is gebleken, is de 
vraag voorgelegd of zij bereid zijn deel te nemen aan een panel. Dit panel zal  het komende jaar 
maximaal vier keer worden bevraagd over bepaalde thema’s, zoals duurzame inzetbaarheid, toekomstig 
onderwijs & ontwikkeling en de stimuleringsmaatregelen van het toekomstig O&O-fonds. De werkgevers 
ontvangen voor de eerste panelsessie een link naar een vragenlijst met een aantal stellingen dat 
betrekking heeft op het thema ‘duurzame inzetbaarheid’.  
Er is ook een panel samengesteld van werknemers die het nuttig vinden om mee te denken en te 
praten over de ontwikkelingen binnen de branche. Zij worden evenals de werkgevers maximaal vier 
keer benaderd over ongeveer dezelfde thema’s, in vergelijkbare stellingen. In afwijking op de 
werkgevers worden deze stellingen aan hen voorgelegd in een telefonisch gesprek. 
 

5.2 DUURZAME INZETBAARHEID VOLGENS WERKGEVERS 
In hoofdstuk 2 zagen we dat de score op duurzame inzetbaarheid door de werkgever gemiddeld 13 
punten van de maximale 27 punten besloeg.  De helft van de bedrijven vond dat het behoud van 
motivatie een gedeelde verantwoordelijkheid was tussen werkgever en werknemer. Manieren om de 
motivatie op peil te houden waren soms immaterieel van aard, zoals het geven van 
verantwoordelijkheid en het uiten van waardering voor de werknemer. Soms werd motivatie positief 
beïnvloed door tastbare zaken, zoals goed gereedschap en een goed geoutilleerde werkplek. Omdat de 
stellingen konden becommentarieerd in open antwoorden treffen we in dit hoofdstuk geen tabellen aan, 
doch enkel beschrijvende teksten. 

5.2.1 MOTIVATIE 
Het werkgeverspanel vindt voor 78% dat OOC instrumenten zou moeten aanreiken voor het 
gemotiveerd houden van werknemers. Een iets kleiner deel, namelijk 67%, vindt dat OOC ook 
instrumenten zou mogen aanreiken om werknemers te motiveren om cursussen te volgen. Het verschil 
tussen beide stellingen is klein. Het gaat beide keren om het aanbieden van instrumenten door OOC 
aan de bedrijfstak. In het eerste geval gaat het om de motivatie van de werknemers in algemene zin 
op peil te houden, terwijl in de tweede stelling het motiveren van werknemers tot het volgen van 
cursussen centraal staat. Bedrijven zien de grootste rol voor OOC in de motivatie in algemene zin en 
iets mindere mate in het faciliteren van een motivatietraject om cursussen te gaan volgen. 
 
Alle gesuggereerde opties worden even vaak gekozen als antwoord op de vraag hoe een dergelijk 
instrument eruit zou moeten zien. Aangezien 3 van de 5 instrumenten een vorm van coaching 
behelsden is coaching de meest gekozen oplossing. Er is een lichte voorkeur voor coaching op de 
werkvloer, maar web-gebaseerde coaching of een combinatie van beiden worden vrijwel even vaak 
genoemd. Folders die kunnen worden uitgereikt aan werknemers worden even veel genoemd als nuttig 
middel als workshops voor werkgevers, waarin zij getraind worden om hun werknemers gemotiveerd te 
houden. 
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5.2.2 ONTWIKKELINGSVRAAG 
Er blijkt vaak sprake van een discrepantie tussen de werkgever en de werknemer wanneer het gaat 
om de invulling van de ontwikkelingsvraag. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld een cursus wil 
volgen, maar de werkgever van mening is dat daar geen tijd voor is, kan eerstgenoemde dat uitleggen 
als een gebrek aan interesse van de werkgever bij zijn ontwikkeling. Een derde deel van de 
werkgevers in dit panel komt nooit in aanraking met verschillende opvattingen over opleiding, omdat 
hun werknemers niet vragen naar opleidingen. Het initiatief om op cursus te gaan komt dan vanuit de 
werkgever, of komt in het geheel niet voor. Niettemin staan zij niet onwelwillend tegenover opleidingen. 
De meeste werkgevers herkennen het probleem echter wel. De werkgever wil graag een opleiding op 
een hoog niveau. Het vraagt immers een behoorlijk investering, waarvoor men iets terug mag 
verwachten. De werknemer ziet het soms echter anders. Zij beschouwen de cursusdag soms als een 
‘dagje weg van de zaak’. Zij zijn ook niet altijd even enthousiast om een cursus in eigen tijd –dus 
onbetaald-  te volgen. Waar de werkgever denkt dat de training zowel ten goede komt aan het bedrijf 
als aan de werknemer, is die laatste meestal onwillig om zelf ook te investeren door te leren in de 
eigen tijd. Daarnaast kan ook de inhoud van de training leiden tot een scheiding der geesten. Zo wilde 
een werkgever via een training een gedetailleerde urenscanner implementeren om het verloop van het 
proces beter te monitoren, maar werd dit door de werknemers vooral gezien als een controlemiddel dat 
de werkdruk verhoogt. Eén werkgever geeft specifiek aan dat zij bereid zijn om te investeren in de 
ontwikkeling van hun personeel, maar dat cursussen dan ook wel moeten opleveren wat iedereen 
ervan verwacht. Een cursus enkel óm de cursus heeft geen zin: er moet door iedereen iets worden 
geleerd dat zowel de werknemer als de werkgever tot voordeel strekt. Dat is voor hen een reden om 
met name in te zetten op merk-gerelateerde trainingen. 
 
Het is duidelijk dat een training iets moet toevoegen waar beide partijen tevreden over zijn. Meestal is 
communicatie de oplossing volgens de werkgever. Door samen te kijken wat een training nou precies 
inhoudt en uit te spreken waarom de werkgever denkt dat het belangrijk is dat de werknemer deze 
specifieke opleiding gaat volgen. Een werkgever geeft aan dat de werknemers waarschijnlijk zelf een 
andere beleving hebben van nut en noodzaak van opleidingen. Er zou meer sprake moeten zijn van 
gedeelde investering: de werkgever betaalt de opleiding, maar de werknemer participeert daarin door 
het in zijn eigen tijd te volgen. Dan is het een win-win-situatie voor beide betrokken partijen. Eén 
werkgever hekelt de rol van de vakbonden. Er zou namelijk meer overleg mogen zijn of er eigenlijk 
wel voldoende financiële middelen zijn om het personeel op te leiden. Daarnaast zou het afronden van 
een opleiding met goed gevolg niet direct moeten leiden tot de vraag naar een hoger salaris. 
 
De prijs van opleidingen zit werkgevers niet zelden dwars. De kosten van de cursus worden nog hoger 
door het productieverlies, omdat slechts weinigen bereid zijn in eigen tijd te leren. Wanneer dan ook 
nog het resultaat tegen blijkt te vallen, doordat de verwachtingen niet worden ingelost, blijven 
werkgevers met een kater achter. De meest genoemde oplossing om dit soort tegenvallers te vermijden 
is het bieden van maatwerk. Dat maatwerk kan bestaan uit het aanbieden van kleinere modules. Soms 
is een bepaald onderdeel niet interessant voor de praktijk van een werkgever. Dan zou het mogelijk 
moeten zijn om de overbodige onderdelen over te slaan.  
In het kader van maatwerk zouden verschillende werkgevers willen dat een opleider naar het bedrijf 
toe komt om een opleiding op de werkplek te geven. Dat scheelt in productieverlies en geeft 
werknemers om direct te reageren op het nieuw-geleerde. Gerichte opleidingen zouden beter zijn omdat 
ze voorzien in de vraag van de werkgever en in de uitdaging van de werknemer. Algemene cursussen 
leiden te vaak tot een desillusie. Een werkgever oppert dat het een idee is om pakketten samen te 
stellen in overleg met de werkgevers, zodat je kan kiezen uit een basis-, uitgebreider of een 
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totaalpakket. Dat kan dan beter aansluiten op de financiële armslag van het bedrijf of de leerbehoefte 
van de werknemer. Er speelt ook nog het probleem mee dat wat het ene bedrijf als kwaliteit 
formuleert, voor een andere werkgever juist beneden-de-maat is. De lat ligt nu eenmaal niet bij alle 
bedrijven op hetzelfde niveau.  
De laatste oplossingen om het kostenaspect te overbruggen zijn zelf ook financieel ingericht. Zo zou 
een werkgever wel wat meer subsidie wensen, omdat de afdracht aan OOC ook niet gratis is. Een 
andere werkgever heeft ervoor gekozen om de kosten van een opleiding of cursus in de vorm van een 
studieovereenkomst vast te leggen, waarbij de werknemer een deel van de gemaakte kosten zal 
moeten terug betalen aan de werkgever, wanneer hij binnen een bepaalde periode vertrekt naar een 
andere werkgever. Op deze manier leidt deze werkgever niet op voor een ander. Tevens betekent het 
dat de motivatie om te leren hoog is bij degenen de instemmen met de opleidingsovereenkomst. 
 

5.2.3 OPLEIDEN JONGE WERKNEMERS 
De rol van ROC’s in het opleiden van jonge werknemers ten behoeve van de carrosseriebranche wordt 
steeds marginaler. De belangstelling voor hun opleidingen loopt terug, terwijl daaraan gerelateerd ook 
de opleidingen verdwijnen. Het valt op dat bedrijven die succesvol zijn in het aantrekken van jonge 
werknemers vaak warme contacten onderhouden met de opleiders in hun omgeving. Dat betreft vaker 
contacten met VMBO-scholen en in mindere mate met ROC’s. Sommige ondernemers vinden de 
houding van het ROC zelfs te afstandelijk en te arrogant geworden. Volgens de werkgevers zou OOC 
een rol kunnen spelen in het faciliteren van de contacten tussen opleidingen en bedrijven. Dat kan dan 
enerzijds gericht zijn op het enthousiasmeren van de bedrijven door bijvoorbeeld het organiseren van 
workshops, waarbij opleiders en mensen uit het bedrijfsleven elkaar leren kennen. Aan de andere kant 
zou OOC kunnen proberen jongeren te interesseren voor een carrière in de carrosseriebranche. Omdat 
zo’n keuze al op jeugdige leeftijd wordt gemaakt, zouden de ouders betrokken moeten worden in het 
proces om de jongeren te stimuleren. Dat zou dan bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een avond 
waarbij school, ondernemers, ouders en jongeren bij elkaar komen om het enthousiasme voor een vak 
in de automotive te promoten. Een dergelijke bijeenkomst zou niet een op zichzelf staande eenmalige 
actie moeten zijn, maar een structureel en terugkerend middel om interesse te blijven wekken. 
Verschillende ondernemers zijn tevens van mening dat de keuze voor het vak positief kan worden 
beïnvloed door het faciliteren van vakantiebanen en zaterdagbanen voor jongeren. In het verleden was 
het bij sommige opleidingen verplicht om een zaterdagbaantje te hebben in de automotive-sector. De 
branche zou deze bijbanen moeten aanbieden en scholen zouden zich kunnen inspannen om die 
banen onder de aandacht te brengen van hun leerlingen. OOC kan een rol op zich nemen in het 
nader bij elkaar brengen van de opleidingen en de bedrijven. Een interessante optie is ook het 
opvullen van de hiaten in de lesprogramma’s van de scholen door OOC. Dat kan dan in de vorm van 
aanvullende opleidingen of praktijkdagen, omdat daar minder aandacht aan wordt geschonken door de 
scholen. Daarbij is het wel belangrijk dat OOC goed op de hoogte is van het aanbod van de 
opleidingen en de vraag vanuit de markt. 
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5.2.4 INZETBAARHEID OUDERE WERKNEMERS 
Het gemiddelde werknemersbestand in de branche is al langer aan het vergrijzen. Eerder stoppen met 
werken is inmiddels geen eenvoudige keuze meer, waardoor veel medewerkers tot aan hun 
pensioengerechtigde leeftijd in dienst zullen moeten blijven bij hun werkgever. De werkgevers in het 
panel herkennen die situatie en proberen vaak het werk zodanig in te richten dat het voor de oudere 
werknemer ook goed vol te houden blijft. Dat betekent vooral dat de oudere ontzien wordt bij de fysiek 
zwaardere taken. Deze taken worden dan verdeeld onder de jongere garde. Niettemin vinden enkele 
bedrijven het helemaal niet nodig om het takenpakket van de ouderen aan te passen. Ze draaien 
gewoon volop mee, wat de teamspirit juist ten goede komt. In een van de ondervraagde bedrijven is 
de oudere werknemer gekoppeld aan een jongere, waardoor het zwaardere werk kan worden gedaan 
door de jonge krachten terwijl de oudere zijn kennis en ervaring kan overdragen. Op die manier 
profiteren beiden van elkaars aanwezigheid. Eén van de panelleden denkt dat de jongere medewerkers 
in het bedrijf zich niet altijd bewust zijn van de afnemende krachten van oudere werknemers. Het geeft 
soms scheve ogen dat die ander ‘minder’ doet of meer gaat zitten. Dan is het voor hen soms moeilijk 
voor te stellen dat zij zelf ook eens ouder zullen worden en niet meer alles zullen kunnen doen zoals 
vroeger. Een ander punt is de kostprijs van de oudere werknemer. Een van de panelleden merkt op 
dat zij dure krachten zijn, wat nog versterkt wordt door het grotere aantal vrije dagen waar zij volgens 
de cao recht op hebben. 
 
Op de vraag hoe OOC zou kunnen ondersteunen in de blijvende inzetbaarheid van oudere werknemers 
kan niet iedere werkgever een suggestie maken. Soms speelt het probleem niet bij het bedrijf, maar 
soms weet de ondernemer ook niet hoe die rol van OOC zou kunnen worden uitgespeeld. Een van de 
werkgevers merkt op dat OOC wellicht zou kunnen stimuleren om bedrijven vaker te laten kiezen voor 
een oudere kandidaat bij het invullen van een vacature. Daarbij tekent deze direct aan dat dat meer 
kans van slagen heeft bij een familiebedrijf, die op een andere wijze tegen hun bedrijfsvoering 
aankijken dan een franchise- of ketenbedrijf. Daar zal in het kader van kostenefficiency de voorkeur 
meestal toch uit gaan naar de goedkopere en jongere kracht. In het licht van kostenreductie oppert 
een ander dat de kosten voor het volgen van cursussen voor de oudere werknemer lager zouden 
mogen worden. Goedkope cursussen die specifiek voor deze doelgroep worden gegeven. Iemand denkt 
aan een soort oude-dags-bijscholing, waarbij een module wordt aangeboden die gericht is op de 
mentaliteit van de oudere werknemer. Dat zou dan een cursus zijn die zich richt op wat je vanaf een 
bepaalde leeftijd allemaal nog wél kan doen, in plaats van te focussen op de dingen die niet meer –
gemakkelijk- gaan. Een laatste suggestie wat OOC zou kunnen doen betreft het geven van subsidie, 
zodat de oudere een meer coachende rol op zich kan nemen om kennis en ervaring over te dragen 
op de jongere werknemers. Door het verstrekken van een subsidie wordt het verlies aan 
productiecapaciteit door deze coaching enigszins verzacht.  
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5.2.5 EFFICIËNT PERSONEELSBELEID 
Het personeelsbestand sluit bij veel bedrijven niet altijd goed aan op de vraag vanuit de onderneming. 
Zo kan er op zekere momenten gebrek zijn aan bepaalde kennis of vaardigheden, omdat het personeel 
uit veel jongeren bestaat, of juist uit veel ouderen. Quality Resource Management (QRM) zou daar 
bijvoorbeeld hulp in kunnen bieden. De meeste werkgevers geven de voorkeur aan breed inzetbare 
allrounders. Zeker voor kleine bedrijven is dit nodig, omdat zij geen uitgebreid personeelsbestand 
achter de hand kunnen houden die over zeer specifieke kennis beschikken, waar niet altijd behoefte 
aan is. Een groter bedrijf heeft daar meer speelruimte in. Door mensen te laten rouleren, kunnen ze 
breder worden ingezet. Om gaten in kennis op te vullen meent een ondernemer dat het zinvol is om 
korte praktijkgerichte cursussen aan te bieden, zodat het personeel up-to-date blijft. In het kader van 
duurzame inzetbaarheid kunnen ervaren krachten hun kennis overdragen op de jongere werknemers. 
Het is moeilijk om goed opgeleide nieuwe medewerkers te vinden, dus de motivatie om te werken en 
te leren is leidend in het proces. Wanneer medewerkers die motivatie hebben, kunnen de meer 
ervaren personeelsleden hun kennis delen, wat zorgt voor een bredere spreiding van die kennis binnen 
de organisatie. Omdat dat tijd en dus geld kost, zou deze ondernemer ervoor pleiten om subsidies te 
verstrekken aan bedrijven die op deze manier willen opleiden. Dit traject kan begeleid worden door 
opleidingsinstituten zoals OOC, ROC of een VMBO-school. Het is ook nuttig om goed te kijken wat 
mensen precies kunnen en waar er nog hiaten bestaan. Door de interne organisatie te optimaliseren 
en goed te kijken naar de werkprocessen kan de ondernemer proberen de bedrijfsvoering efficiënter te 
maken. Wellicht kunnen de taken die bij bepaalde functies horen worden gesplitst en verbijzonderd.  
 
OOC werd al genoemd als een partij die zou kunnen begeleiden bij het intern scholen van de 
werknemers door ervarener krachten. Het uitbrengen van advies met betrekking tot opleiding zou een 
goede aanvulling kunnen zijn daarop. In de rol die ondernemers verder zien voor OOC komt nogmaals 
het verstrekken van subsidies naar voren, waarbij er ook subsidiemogelijkheden zouden kunnen worden 
ontwikkeld om jonge mensen aan te trekken. Ook zou OOC kunnen meehelpen bij het in kaart 
brengen van de competenties van de werknemers. Zij kunnen wat meer afstand nemen en een 
objectievere beoordeling geven over de kwaliteiten van de medewerkers. Dat kan dan een duidelijker 
beeld geven waar de individuele werknemers zich nog in kunnen ontwikkelen. Sommige werkgevers 
denken echter dat OOC geen rol hoeft te hebben in het efficiënter inzetten van het personeelsbestand. 
Zij beschouwen dat als het terrein van de ondernemer die zelf verantwoordelijk is voor een 
doeltreffende bedrijfsvoering. 
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5.3 DUURZAME INZETBAARHEID VOLGENS WERKNEMERS 
Een belangrijke voorwaarde om duurzaam inzetbaar te zijn als werknemer wordt bepaald door diens 
motivatie. Wanneer een medewerker niet meer gemotiveerd is, worden de werkzaamheden moeilijker 
om uit te voeren en verdwijnt het plezier in het werk. Dit kan leiden tot uitval en een verstoorde 
werkverhouding omdat de wederzijdse verwachtingen tussen werkgever en werknemer niet meer in 
balans zijn. Daarom is aan het panel van werknemers gevraagd wat zij denken dat zij nodig hebben 
om gemotiveerd te blijven.  

5.3.1 MOTIVATIE 
Een van de meest genoemde voorwaarden is het krijgen van waardering voor het werk wat wordt 
afgeleverd. Het krijgen van waardering zorgt ervoor dat de werknemer zich gezien voelt en het idee 
heeft dat het belangrijk is wat hij doet. Een compliment op zijn tijd heeft een positieve uitwerking op 
de medewerkers. Datzelfde geldt voor oprechte interesse voor wat de werknemer beweegt. Er gaat ook 
een intrinsieke motivatie uit van het werk dat wordt verricht. De medewerkers hebben bewust gekozen 
voor het vak dat zij uitoefenen en vinden plezier in de aard van hun werkzaamheden. Variatie in de 
taken zorgt ervoor dat er geen sleur optreedt, maar dat er steeds weer een andere invalshoek is. 
Daarnaast zijn de collega’s een bron van motivatie. Door goed samen te werken in een fijne sfeer is 
het prettig om naar het werk te gaan en bevredigend om samen een goed resultaat te behalen. Om 
de samenwerking goed te laten verlopen is het belangrijk om heldere afspraken te maken over het 
werk. Een duidelijke structuur, waarin het helder is wat er wordt verwacht van de werknemers en wie 
waar verantwoordelijk voor is helpt om de werkzaamheden goed te organiseren. Deze structuur moet 
helder blijven door geregeld een goed werkoverleg te organiseren, zodat iedereen weer weet waar men 
aan toe is en wat de verwachtingen zijn. Het is dan ook niet erg als het druk is. Verschillende 
werknemers geven aan dat zij het juist fijn vinden dat het druk is. Dat moet niet uitmonden in 
onhaalbare doelen of een overdreven werkdruk, maar een goede balans tussen de hoeveelheid taken 
en de tijd die ervoor staat om deze taken af te ronden, zorgt ervoor dat de medewerkers alert blijven. 
Een laatste meermalen genoemde bron van motivatie is de mogelijkheid om je te ontwikkelen. Daarbij 
doelen de werknemers op het volgen van cursussen en het krijgen van doorgroeikansen. Het panel wil 
graag up-to-date blijven door deel te nemen aan bijscholing. Dat betekent ook dat er tijd moet zijn om 
cursussen te volgen. 
 

5.3.2 ONTWIKKELINGSVRAAG 
Het panel heeft gereageerd op de stelling dat er een verschil kan zijn tussen de ontwikkelingsvraag 
van de organisatie en die van de medewerkers. Daarbij wordt gedoeld op de situatie dat een 
werknemer een cursus zou willen geven en de werkgever van mening is dat daar geen tijd voor is. 
Dat kan door de werknemer worden uitgelegd als een gebrek aan interesse van het bedrijf bij de 
eigen ontwikkeling. Slechts één werknemer herkent een verschil in ontwikkelingsvraag, dat zich toespitst 
op de voorwaarden waaronder een werknemer een opleiding mag volgen. Daarbij doelt deze 
medewerker op de situatie dat er een terugbetalingsclausule moet worden ondertekend, wanneer de 
werknemer voortijdig weggaat bij het bedrijf. In dat geval zou een deel van de opleidingskosten moeten 
worden terugbetaald aan de werkgever, Dit zou afschrikwekkend werken om een opleiding te volgen. 
Het is in diens ogen helemaal onterecht wanneer de werkgever zelf de initiator is voor het volgen van 
een cursus of training. Dan zou het moeten vallen onder het bedrijfsrisico, omdat het een noodzakelijke 
investering is om de bedrijfsvoering veilig te kunnen stellen. Deze werknemer geeft aan dat het een 
andere zaak is wanneer de werknemer zelf komt vragen om een cursus of training die de organisatie 
moet betalen. In dat laatste geval is een overeenkomst met beperkende voorwaarden in zijn ogen niet 
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onredelijk. OOC zou misschien bemiddelend kunnen optreden wanneer er sprake is van een onterechte 
terugbetalingsovereenkomst. 
Aangezien vrijwel niemand verschillen ervaart in de ontwikkelingsvraag hebben de werknemers ook 
geen suggesties om die verschillen te overbruggen. Het panellid dat het probleem met betrekking tot 
de terugbetaling aankaartte, suggereert dat er bij een opgelegde cursus geen terugbetalingsregeling van 
kracht zou moeten zijn. Dat zou alleen maar mogen bij een cursus waar de werknemer aan de 
werkgever vraagt om bij te dragen. 
Het kan moeilijk zijn om een eigen carrièrepad uit te stippelen. Er zijn mogelijkheden en instrumenten 
om daar hulp bij te krijgen. Vrijwel unaniem kiezen de panelleden voor een gesprek met een 
loopbaancoach als geschikt middel om de invulling van hun loopbaan helder te krijgen. Het directe en 
persoonlijk contact lijkt het beste aan te sluiten bij de verwachtingen van de werknemers. Eén 
werknemer denkt ook profijt te kunnen hebben van een online test om uit te zoeken waar de eigen 
interesse nou precies ligt. Een meer zelfwerkzame variant, waarbij de medewerker een website kan 
raadplegen of via een telefoonnummer advies kan inwinnen wordt niet genoemd als een aantrekkelijk 
hulpmiddel. Tot slot is er een werknemer die van mening is dat het grondig bijhouden van vakliteratuur 
een goede manier is om de eigen carrière vorm te geven. 
 

5.3.3 BETERE AFSTEMMING CURSUSSEN 
Er zijn verschillende mogelijkheden om de vorm en inhoud van cursussen beter af te stemmen op de 
wensen en verwachtingen van de cursist. Zo zou er een toets of assessment kunnen worden afgelegd 
om te bepalen wat het niveau is van de werknemer, waardoor de inhoud beter kan worden afgestemd 
op het kennisniveau. Een andere mogelijkheid is om een deel van de cursus op afstand te geven (e-
learning) waarbij er minder contacturen zijn. Die contacturen zouden dan wel op een hoger niveau 
kunnen worden ingevuld. Door het verdwijnen van opleidingen en opleidingslocaties kan zo het 
tijdverlies vanwege reizen worden ingeperkt. De panelleden zijn verdeeld over de wenselijkheid van 
dergelijke initiatieven. Sommigen vinden zichzelf niet geschikt voor e-learning en hebben liever 
praktijkgericht onderwijs. Eén respondent is van mening dat e-learning-cursussen niet goed aansluiten 
op de latere examenvragen. Scholing via contacturen voorzien in een betere voorbereiding. Niettemin is 
deze werknemer zich ervan bewust dat dat leidt tot hogere kosten voor zijn werkgever. Hij zou dan 
ook voorstellen om deze te compenseren via subsidies. Een panellid vraagt zich af of een assessment 
niet teveel een momentopname is, waardoor het entréeniveau verkeerd wordt ingeschat. De andere 
helft van de ondervraagde werknemers ziet wel de voordelen van de voorgestelde verbetervoorstellen. 
Zo denkt iemand dat door een betere voorbereiding op afstand, de inhoud van de contacturen 
inderdaad zinvoller wordt. Het zou ook zorgen voor een groep gelijkgestemden die op eenzelfde niveau 
zitten, waardoor je meer kunt leren in minder tijd. Een ander denkt dat enkele trainingen op hoog 
niveau met voldoende contacturen kunnen worden bijgehouden door het verstrekken van nascholing 
over hetzelfde onderwerp via e-learning en nieuwsbrieven over updates. Een laatste panellid merkt op 
dat de kwaliteit van de docenten ook zeer bepalend is voor het niveau van de scholing. 
De panelleden oordelen ook verschillend op de stelling of de toepassing van assessments en onderwijs 
op maat ertoe zullen leiden dat werknemers bereidwilliger zullen zijn om een opleiding te gaan volgen. 
Sommigen blijven bij hun standpunt dat praktijkgerichte opleidingen op basis van contacturen het beste 
zijn. Anderen denken dat door het afleggen van een assessment het belang van de te volgen cursus 
wordt vergroot, wat de motivatie ten goede komt. Ook het bij elkaar brengen van een groep cursisten 
met hetzelfde kennisniveau en een vergelijkbare motivatie zal een beter resultaat tot gevolg hebben. 
Een panellid denkt dat er een verschil bestaat in motivatie tussen de jongere en de oudere 
werknemers. Hij meent dat jongeren leergieriger zijn en de oudere werknemer niet veel zin meer heeft 
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om te investeren in het op peil houden van zijn kennisniveau. Eén respondent heeft een opmerking die 
enigszins buiten het kader van de stelling valt, maar wel verband houdt met een mogelijk aspect van 
een grotere rol voor online-leren. Deze benadrukt dat opleidingen vooral in de tijd van de werkgever 
moeten worden gevolgd en niet in de eigen tijd van de medewerker. Het is niet zijn bedoeling dat de 
werknemer thuis achter de computer moet gaan zitten om een cursus te gaan volgen. 
 

5.3.4 INZETBAARHEID OUDERE WERKNEMERS 
De werkgevers hebben hun mening gegeven over de wijze waarop zij omgaan met de inzetbaarheid 
van oudere werknemers binnen hun onderneming. Ook aan de werknemers is gevraagd op welke wijze 
het bedrijf in hun ogen daarmee omspringt. De bereidheid tot het helpen van oudere werknemers blijkt 
groot te zijn. Veelal wordt het onderling opgelost door de collega’s, die een handje helpen wanneer 
een oudere medewerker iets niet kan. Dat gaat dan vaak om het weghalen van lichamelijk zware 
klussen, zoals tillen. Soms is er ook door de werkgever een nieuwe invulling gegeven aan iemands 
functie om hem te kunnen ontlasten. Zo werkt een werkplaatschef af en toe ook eens op kantoor om 
zodoende de fysieke belasting te verminderen.  
De antwoorden die de werknemers geven op deze stelling sluiten goed aan bij de respons van de 
werkgevers. Zij gaven ook aan dat er een beroep wordt gedaan op de jongere collega’s om lichamelijk 
zware klussen vaker weg te halen bij de oudere medewerker. Eén werkgever gaf aan dat dat soms 
wel scheve ogen opleverde. Er is bij het werknemerspanel echter geen sprake van een negatieve 
houding tegenover het minder belasten van oudere collega’s.  
 

5.3.5 VEILIGHEID OP DE WERKVLOER 
Er is geen verschil tussen de werkgever en de werknemer in het belang dat wordt gehecht aan 
veiligheid op de werkvloer. Alle ondervraagde werknemers vinden dat iedereen daar hetzelfde over 
denkt. Een respondent meent zelfs dat de werkgever nog alerter is op het naleven van de 
veiligheidsvoorschriften dan de werknemers. De meeste werknemers denken dat OOC vooral kan 
faciliteren in het ontwikkelen van trainingen waarin de nieuwste en veiligste middelen centraal staan. 
Dat moet worden afgerond door het uitreiken van een certificaat aan de werknemers die met goed 
gevolg de training hebben afgerond. Enkelen vinden dat OOC een kwaliteitszorgsysteem moet 
neerzetten waar een kwaliteitskeurmerk aan wordt toegekend. Via controle-audits zou de validiteit van 
dit keurmerk moeten worden geborgd. 

5.3.6 WERKDRUK 
Te hoge werkdruk is een belangrijke oorzaak van langdurige uitval bij werknemers. Wanneer 
medewerkers te lang onder te grote druk staan is de kans groot dat zij daaraan bezwijken en hun 
werk niet langer kunnen uitvoeren. Een te hoge werkdruk is niet bevorderlijk voor een duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers. Aan het werknemerspanel is gevraagd of zij het idee hebben dat hun 
werkgevers een reëel beeld hebben van de werkdruk die het personeel ervaart.  
Het merendeel van de respondenten denkt dat de werkgever zich goed bewust is van de druk op de 
werkvloer. Het lijkt erop dat de werknemers die in familiebedrijven werken vaker het idee hebben dat 
hun baas heel goed weet wat een aanvaardbare werkdruk is en wat niet. Die werkgevers weten goed 
dat de kwaliteit van het werk leidt onder een te hoge druk, wat slechte effecten heeft op de langere 
termijn voor zowel de werknemers als voor de orderportefeuille. In de familiebedrijven is de baas vaak 
en duidelijk aanwezig op de werkvloer, waardoor deze ook weet wat er leeft. Omdat zij vaker een 
meewerkende rol hebben is de afstand tussen de leiding van het bedrijf en de werknemers klein. Een 
respondent vertelt dat zijn baas het bedrijf heeft opgewerkt van een eenmanszaak tot een middelgroot 



 

 OOC onderzoeksrapport: Wat willen werknemers en werkgevers 28 

bedrijf, waardoor hij terdege begrijpt wat het personeel wel en niet aan kan. De werknemers in de 
grotere bedrijven hebben vaker het idee dat het management de werkdruk onderschat. De oplossing 
om de bewustwording van de werkdruk door de top te vergroten schuilt volgens allen in het 
daadwerkelijk meedraaien op de werkvloer. En daarbij bedoelen zij niet een uurtje komen kijken, maar 
daadwerkelijk enkele dagen meewerken om aan den lijve te ondervinden wat het werk inhoudt. 
Meermalen wordt geopperd dat de werkgever als een ‘undercover boss’ de werkvloer zou moeten 
bezoeken om een reëler beeld te krijgen van de dagelijkse praktijk. Uiteraard speelt dat alleen in die 
bedrijven waar de afstand tussen top en vloer groot is, omdat anders de optie om undercover te 
komen wel erg lastig gaat worden. 
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6 VERANTWOORDING 
 
De volgende bronnen zijn gebruikt voor de rapportage: 
-MN data-analyse alle werkgevers en werknemers over de afgelopen 5 jaren  
-32 telefonische diepte-interviews met werkgevers 
-lopend 612 telefonische diepte-interviews met werknemers 
-65 bedrijfsbezoeken 
-webbased vragenlijsten ingevuld door 27 werkgevers 
-webbased vragenlijsten ingevuld door 44 werknemers 
-inzet werkgeverspanel bestaande uit 10 werkgevers  
-Inzet werknemerspanel bestaande uit 14 werknemers 
 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode april t/m september 2017. 
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7 BIJLAGEN 
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1 VRAGENLIJST WERKGEVERS 
 
 

 Waar geen weging bij staat heeft ook geen weging 
 Uiteindelijk resultaat is op basis van excellentie, hoe hoger hoe beter  
 Bij de werknemers is het vooral belangrijk dat we de vragen beantwoordt krijgen, heeft verder 

geen weging nodig. Weging van de 4 categorieën is deels toegepast. 
 Vraag 11 en 12 (over zorgen en uitdagingen bij werkgevers) en vraag 7 en 8 (bij zorgen en 

uitdagingen werknemers) moeten in het resultaat omgedraaid worden. Laagste puntenaantal is 
het belangrijkste antwoord. 

 
De volgende vragen gaan over de ontwikkeling van werknemers binnen uw bedrijf, en het vergroten 
van de inzetbaarheid van werknemers, nu en later. 
 
1. Hoeveel werknemers heeft uw bedrijf? 

_____ werknemers 
 

2. Hoeveel van deze werknemers hebben gedurende het afgelopen jaar ten minste één cursus of 
training gevolgd? 
_____ werknemers  (in combinatie met vraag 1: 10-30% +1, 30-60% +2, >60% +3) 
 

3. Werknemers uit welke bedrijfsonderdelen hebben gedurende het afgelopen jaar cursussen/trainingen 
gevolgd? 
(U kunt meerdere antwoorden selecteren.) 
[ ] Management 
[ ] Leidinggevenden 
[ ] Medewerkers werkplaats 
[ ] Medewerkers buiten de werkplaats 
(bij 2 groepen: +1, 3 groepen +2, 4 groepen +3) 
 

4. Wat zijn de belangrijkste redenen om uw personeel verder op te leiden? 
(Plaats een 1 bij de belangrijkste reden, een 2 bij de op één na belangrijkste reden, etc. Plaats 
geen cijfer als iets geen reden is.) 
__ Het is verplicht vanwege normeringen 
__ Zodat werknemers bijblijven bij technische ontwikkelingen 
__ Zodat werknemers hun werk beter kunnen uitoefenen 
__ Zodat werknemers meer gemotiveerd zijn of raken 
__ Zodat werknemers zich persoonlijk ontwikkelen 
(bij 1 antwoord: +1, bij 2 antwoorden: +2, bij 3 antwoorden: +3. Verder geven de antwoorden 
informatie over waar het accent ligt voor het bedrijf.) 
 

5. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen? 
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a. Het marktaanbod van cursussen sluit goed aan bij de werkzaamheden binnen ons bedrijf.  

(geen weging) 
( ) Sterk mee oneens 
( ) Mee oneens 
( ) Mee eens 
( ) Sterk mee eens 
 

b. De werkzaamheden binnen ons bedrijf zijn zo specifiek, dat er geen cursussen voor 

beschikbaar zijn.  (geen weging) 

c. Onze werknemers worden gemotiveerd om cursussen te volgen. 

(Mee eens: +1, sterk mee eens: +2) 

d. De ontwikkeling van werknemers is regelmatig onderwerp van gesprek. 

(Mee eens: +1, sterk mee eens: +2) 

e. Er is onvoldoende geld om werknemers cursussen te laten volgen. 

(Mee oneens: +1, sterk mee oneens: +2) 

f. Er is onvoldoende tijd om werknemers cursussen te laten volgen. 

(Mee oneens: +1, sterk mee oneens: +2) 

g. Opleidingsplannen worden afgestemd op de wensen en behoeften van individuele 

werknemers.  (Mee eens: +1, sterk mee eens: +2) 

h. We leiden niet op voor een ander, dus onze werknemers mogen alleen cursussen volgen 

die aansluiten bij de werkzaamheden binnen ons bedrijf. 

(Mee oneens: +1, sterk mee oneens: +2) 

i. Werknemers zijn zelf verantwoordelijk om gemotiveerd te blijven. 

(Mee oneens: +1, sterk mee oneens: +2) 

 
6. Beschikt uw bedrijf over een bedrijfsopleidingsplan? 

( ) Ja  +2 
( ) Hier wordt aan gewerkt  +1 
( ) Nee 
 

7. Beschikt uw bedrijf over een opleidingsplan voor elke individuele werknemer? 
( ) Ja  +2 
( ) Hier wordt aan gewerkt  +1 
( ) Nee +0 
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8. Tegen welke zaken loopt u aan bij de persoonlijke ontwikkeling van uw werknemers, en het 
vergroten van hun inzetbaarheid? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

9. Op welke manier kunnen anderen u helpen bij de ontwikkeling en het vergroten van de 
inzetbaarheid van uw personeel? Denk aan de overheid, brancheorganisaties en opleidingsfondsen 
zoals OOC, cursusaanbieders, etc. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

10. Wat doe u om uw werknemers gemotiveerd te houden voor hun werk? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

11. Wat zijn uw grootste zorgen ten aanzien van uw bedrijf? 
(Kies maximaal 3 antwoorden. Plaats een 1 bij uw grootste zorg, een 2 bij de op een na grootste 
zorg, een 3 bij de derde zorg.) 
__ Ontwikkeling van de branche 
__ Achterblijvende sales 
__ Hoge concurrentie 
__ Te weinig winst of verlies 
__ Steeds hogere kosten 
__ Inefficiënte processen op de werkvloer 
__ Veiligheidsrisico’s op de werkvloer 
__ Tekort aan gekwalificeerd personeel 
__ Niet kunnen vasthouden van personeel 
__ Onvoldoende betrokkenheid van personeel 
__ Ontevreden klanten 
__ Anders, namelijk ____________________ 
[ ] Geen van bovenstaande 
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12. Wat zijn uw grootste uitdagingen ten aanzien van uw bedrijf? 
(Kies maximaal 3 antwoorden. Plaats een 1 bij uw grootste uitdaging, een 2 bij de op een na 
grootste uitdaging, een 3 bij de derde uitdaging.) 
__ Hogere omzet 
__ Concurrentie voorblijven 
__ Meer winst maken 
__ Processen op de werkvloer efficiënter maken 
__ Vergroten veiligheid op de werkvloer 
__ Werving gekwalificeerd personeel 
__ Vasthouden personeel 
__ Vergroten betrokkenheid personeel 
__ Vergroten klanttevredenheid 
__ Anders, namelijk ____________________ 
[ ] Geen van bovenstaande 
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2 VRAGENLIJST WERKNEMERS 

 
1. Help, mijn werk verdwijnt. 
2. Help, ik functioneer niet meer. 
3. Ik ben blij, wat moet ik doen om bij te blijven? 
4. Ik ben toe aan nieuwe uitdagingen, hoe krijg ik dat voor elkaar? 

 
De volgende vragen gaan over de tevredenheid over uw huidige baan, en wat uw verwachtingen en 
plannen zijn ten aanzien van uw verdere loopbaan / toekomst. 
 
1. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen? 
 

a. Ik vind mijn werk leuk. 
( ) Sterk mee oneens  + categorie 4 
( ) Mee oneens    + categorie 4 
( ) Mee eens    + categorie 3 
( ) Sterk mee eens   + categorie 3 
 

b. Mijn kennis en kunde sluiten goed aan bij mijn werk. 

( ) Sterk mee oneens   + categorie 2 
( ) Mee oneens    + categorie 2 
( ) Mee eens    + categorie 3 
( ) Sterk mee eens   + categorie 3 
 

c. Ik kan mijn capaciteiten voldoende benutten in mijn werk. 

( ) Sterk mee oneens   + categorie 2 
( ) Mee oneens    + categorie 2 
( ) Mee eens   + categorie 3 
( ) Sterk mee eens  + categorie 3 

 

d. Ik zie er vaak tegenop om naar mijn werk te gaan. 

( ) Sterk mee oneens   + categorie 3 
( ) Mee oneens    + categorie 3 
( ) Mee eens    + categorie 4 
( ) Sterk mee eens   + categorie 4 

 

e. Ik ben uitgekeken op mijn huidige werk. 

( ) Sterk mee oneens   + categorie 3 
( ) Mee oneens    + categorie 3 
( ) Mee eens    + categorie 4 
( ) Sterk mee eens   + categorie 4 
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f. Ik heb het naar mijn zin bij mijn huidige werkgever. 

( ) Sterk mee oneens   + categorie 4 
( ) Mee oneens    + categorie 4 
( ) Mee eens    + categorie 3 
( ) Sterk mee eens   + categorie 3 

 

g. Ik overweeg een zelfde baan bij een andere werkgever te zoeken. 

( ) Sterk mee oneens 
( ) Mee oneens  
( ) Mee eens   + categorie 1 
( ) Sterk mee eens  + categorie 1 

 

h. Ik overweeg een heel ander soort werk te zoeken. 

( ) Sterk mee oneens  + categorie 3 
( ) Mee oneens    + categorie 3 
( ) Mee eens   + categorie 4 
( ) Sterk mee eens  + categorie 4 

 

i. Ik kan gemakkelijk een andere passende baan vinden. 

( ) Sterk mee oneens   
( ) Mee oneens  
( ) Mee eens 
( ) Sterk mee eens 

 

j. Ik maak me zorgen dat ik word ontslagen, bijvoorbeeld omdat het niet goed gaat met het 

bedrijf. 

( ) Sterk mee oneens 
( ) Mee oneens  
( ) Mee eens    + categorie 1 
( ) Sterk mee eens   + categorie 1 

 

k. Ik denk vaak na over mijn toekomst. 

( ) Sterk mee oneens 
( ) Mee oneens  
( ) Mee eens 
( ) Sterk mee eens 

 

l. Ik vind het belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen. 

( ) Sterk mee oneens 
( ) Mee oneens  
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( ) Mee eens    + categorie 3 
( ) Sterk mee eens   + categorie 3 

 

m. De inhoud van mijn werk zal de komende jaren veranderen als gevolg van nieuwe 

technieken. 

( ) Sterk mee oneens 
( ) Mee oneens  
( ) Mee eens   + categorie 1 
( ) Sterk mee eens  + categorie 1 

 

 
2. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld leren over nieuwe 

technieken? 
( ) Alleen mijn werkgever 
( ) Vooral mijn werkgever 
( ) Zowel ikzelf als mijn werkgever 
( ) Alleen ikzelf 

 
3. Op welke manier(en) werkt u aan uw persoonlijke ontwikkeling? 

(U kunt meerdere antwoorden selecteren.) 
[ ] Ik volg regelmatig cursussen 
[ ] Ik volg een deeltijdopleiding naast mijn werk 
[ ] Collega’s geven mij uitleg over hun werk 
[ ] Ik heb een coach op het werk 
[ ] Ik praat regelmatig met mijn leidinggevende over mijn ontwikkeling 
[ ] Ik werk aan mijn gezondheid, bijvoorbeeld door te sporten en gezond te eten 
[ ] Ik heb een hobby die past bij mijn passie 
[ ] Anders, namelijk ____________________ 
[ ] Geen van bovenstaande 

 
4. Tegen welke zaken loopt u aan bij uw persoonlijke ontwikkeling? 

(U kunt meerdere antwoorden selecteren.) 
[ ] Er is geen geld om cursussen te volgen 
[ ] Er is geen tijd (bijvoorbeeld om cursussen te volgen of om over mijn ontwikkeling te praten) 
[ ] Mijn werkgever vindt het niet belangrijk dat ik mij verder ontwikkel 
[ ] Mijn werkgever vindt het belangrijker dat andere collega’s zich ontwikkelen 
[ ] Ik wil geen cursussen volgen 
[ ] Ik heb te weinig energie (bijvoorbeeld om cursussen te volgen of om te sporten) 
[ ] Ik weet niet welke cursussen ik zou moeten volgen 
[ ] Ik weet niet in welke richting ik mij zou moeten ontwikkelen 
[ ] Anders, namelijk ____________________ 
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[ ] Geen van bovenstaande 
 

5. Op welke manier kunnen anderen u helpen bij uw ontwikkeling? Denk aan uw werkgever, de 
overheid, brancheorganisaties en opleidingsfondsen zoals OOC, vakbonden, etc. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

6. Wat doe u om gemotiveerd te blijven voor uw werk? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

7. Wat zijn uw grootste zorgen ten aanzien van uw werk? 
(Kies maximaal 3 antwoorden. Plaats een 1 bij uw grootste zorg, een 2 bij de op een na grootste 
zorg, een 3 bij de derde zorg.) 
__ Veiligheidsrisico’s op de werkvloer 
__ Onvoldoende mogelijkheden tot het volgen van cursussen of ander soort scholing 
__ Onvoldoende technische kennis om het werk goed uit te kunnen oefenen + categorie 2 
__ Te hoge werkdruk 
__ Onvoldoende motivatie om te werken + categorie 4 
__ Onvoldoende variatie in mijn werk 
__ Onzeker of ik de baan kan houden + categorie 1 
__ Klantcontact 
__ Te laag salaris 
__ Anders, namelijk ____________________ 
[ ] Geen van bovenstaande 
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8. Wat zijn uw grootste uitdagingen ten aanzien van uw werk? 
(Kies maximaal 3 antwoorden. Plaats een 1 bij uw grootste uitdaging, een 2 bij de op een na 
grootste uitdaging, een 3 bij de derde uitdaging.) 
__ Vergroten veiligheid op de werkvloer 
__ Bijblijven bij technische ontwikkelingen + categorie 3 
__ Correct uitvoeren van de werkzaamheden + categorie 2 
__ Organiseren van het werk 
__ Administratie 
__ Klantcontact 
__ Gemotiveerd blijven + categorie 4 
__ Doorstromen naar een andere functie  
__ Een hoger salaris 
__ Anders, namelijk ____________________ 
[ ] Geen van bovenstaande 

 
9. Waar zie je jezelf over 2 jaar? 

( ) In mijn huidige functie bij mijn huidige werkgever 
( ) In een andere functie bij mijn huidige werkgever 
( ) In ongeveer een zelfde soort functie bij een andere werkgever + categorie 1 
( ) In een heel andere functie bij een andere werkgever + categorie 1 
( ) Ongewild werkloos 
( ) Anders, namelijk ____________________ 
( ) Daar denk ik nog niet over na 
 

10. Waar zie je jezelf over 5 jaar? 
( ) In mijn huidige functie bij mijn huidige werkgever 
( ) In een andere functie bij mijn huidige werkgever 
( ) In ongeveer een zelfde soort functie bij een andere werkgever + categorie 1 
( ) In een heel andere functie bij een andere werkgever + categorie 1 
( ) Ongewild werkloos 
( ) Anders, namelijk ____________________ 
( ) Daar denk ik nog niet over na 

 


