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Wat zijn de 
uitdagingen?

De carrosseriebranche is volop in beweging. Onze sector staat de 
komende jaren voor grote uitdagingen. 

Binnen de sector zijn diverse innovatieve ontwikkelingen die de 
inhoud van het vak raken. Advanced Driver Assistance Systems 
(ADAS) behoren inmiddels tot de standaarduitrusting van 
voertuigen. Nieuwe materiaalsoorten en verbindingstechnieken 
vragen om een andere expertise. Door de grotere aandacht voor het 
milieu, neemt de vraag naar elektrische oplossingen toe. Het zijn 
slechts een paar voorbeelden. De gemene deler is dat het werk in de 
carrosseriebranche steeds complexer wordt. Zowel voor bedrijven als 
werknemers is het daarom belangrijk om in ontwikkeling te zijn en te 
blijven.

Ook het tekort aan personeel is een grote uitdaging voor onze branche. 
Veel ouderen gaan met pensioen en jongeren stromen onvoldoende 
in. Dat is een zorgelijke situatie, die het stimuleren van instroom extra 
belangrijk en noodzakelijk maakt. 

Het is de taak van OOC om als opleidings- en ontwikkelingsfonds op 
deze uitdagingen een antwoord te vinden. Om eraan bij te dragen dat 
de sector klaar is voor de toekomst. Daarbij willen we komende jaren 
nadrukkelijk de verbinding zoeken met onze bedrijven. Want hoe 
beter OOC is aangesloten op de sector én de sector op OOC, hoe groter 
de impact van OOC wordt. 

In deze beleidsvisie lees je meer over onze plannen voor de komende 
vier jaar. Het is een schets op hoofdlijnen, die duidelijk maakt waar de 
komende jaren onze ambitie en focus liggen.

Bestuur OOC
 

https://oocinfo.nl/over-ooc/bestuur/


De ontwikkeling van werkgevers 
en werknemers

Investeren in opleiding en ontwikkeling loont. Het is essentieel 
voor de toekomst van werknemers én bedrijven.

Voor werknemers is het een noodzaak om mee te kunnen met de 
nieuwste ontwikkelingen en om veilig en gezond en met plezier 
aan de slag te blijven. Voor werkgevers loont het om te investeren 
in opleiding en ontwikkeling. Werknemers die de kans krijgen 
om zichzelf te ontwikkelen, scoren hoger op werkgeluk en blijven 
langer verbonden aan een bedrijf.

OOC wil deze ontwikkeling van bedrijven en werknemers 
ondersteunen en zorgen dat ze klaar zijn voor de uitdagingen van 
de toekomst. Meer concreet betekent dat: 

• Het bevorderen van een ontwikkelcultuur in bedrijven. OOC 
wil bereiken dat bedrijven meer planmatig inzetten op het 
ontwikkelen van toekomstig vakmanschap en daar met hun 
werknemers bewust het gesprek over aangaan.

• Meer eigen regie van werknemers. Werknemers zijn wendbaar-
der en weerbaarder op de arbeidsmarkt als ze investeren in 
hun eigen ontwikkeling. Daarom wil OOC werknemers ertoe 
aanzetten om zelf actie te ondernemen op hun eigen duurzame 
inzetbaarheid.

• Het realiseren van een toekomstgericht opleidingsaanbod. 
Welke eisen stellen de snelle technologische ontwikkelingen 
aan toekomstig vakmanschap? En hoe kan het opleidings-
aanbod daaraan worden aangepast, zodat het optimaal aansluit 
op de behoefte van de sector? Op die vragen wil OOC helpen 
een antwoord te vinden.
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De komende periode 
focust OOC op de volgende 
3 onderwerpen: 

1  De ontwikkeling van werkgevers 
     en werknemers.
2  Instroom van personeel.
3  De aansluiting van OOC op de 
     sector versterken.

https://magazine.mediaadvice.nl/ooc/


Instroom van personeel

In de hele technische sector is er een groot tekort aan personeel. 
In de carrosseriebranche is dat helaas niet anders.

Veel oudere werknemers gaan de komende jaren met pensioen. 
Tegelijkertijd komen er minder jongeren de arbeidsmarkt op. 
Eén van de speerpunten van OOC is daarom het realiseren van 
een duurzame instroom. Het gaat immers niet alleen om het 
aantrekken van nieuw personeel, maar óók om voorkomen dat 
(jonge) werknemers de branche weer snel verlaten. 

Hoe wil OOC bijdragen aan die duurzame instroom? 

• Een beter imago van de sector. Jongeren hebben vaak ten 
onrechte een negatief beeld van de sector. Samen met de 
bedrijven willen we werken aan een beter imago. En laten 
zien dat de sector uitdagend werk biedt, in een schone en 
veilige omgeving, zoals in de campagne ‘Voertuigtechniek,  
dat is een gave!’

• Meer samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs. 
Het is belangrijk dat studenten over de juiste kwalificaties 
beschikken, die aansluiten bij wat er in de  bedrijven nodig 
is. Maar bijvoorbeeld ook dat er voldoende leerwerkplekken 
zijn en dat praktijkbegeleiders de studenten op een goede 
manier ondersteunen. Daarom zet OOC in op meer en betere 
samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs.

• Het bevorderen van zij-instroom. De instroom van jonge-
ren uit de beroepsopleidingen is te laag om de krapte op de 
arbeidsmarkt op te lossen. Ook  zij-instromers  uit andere 
sectoren zijn een mogelijkheid. OOC wil de samenwerking 
zoeken met de Nederlandse arbeidsmarktregio’s.
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“Eén van de 
speerpunten 

van OOC is 
het realiseren 
van duurzame 

instroom”

https://datiseengave.nl/


De aansluiting van OOC op de 
sector versterken

OOC is er door en voor de branche. De komende jaren is het onze 
bedoeling om nadrukkelijk de verbinding te zoeken met onze 
bedrijven.

Hoe beter OOC is aangesloten op de sector én de sector op OOC, 
hoe beter de dienstverlening van OOC wordt. Daarom staan de 
komende jaren drie punten centraal:

• Het vergroten van kennis en inzicht. Voor OOC is het van groot 
belang dat wij een goed beeld hebben van de vraagstukken die 
voor werkgevers en werknemers belangrijk zijn . Kennis is im-
mers noodzakelijk om de juiste initiatieven te kunnen ontplooi-
en. Welke actuele trends en ontwikkelingen zijn er in de bran-
che? En hoe kan OOC daar met zijn dienstverlening optimaal 
op inspelen?

• Een groter bereik. OOC wil de komende jaren investeren in 
meer en wezenlijke contacten met de bedrijven. De dienstverle-
ning van OOC zal meer bekendheid moeten krijgen. Daarnaast 
is het gebruiksgemak van onze diensten een aandachtspunt.

• Slim organiseren en samenwerking. Wij stellen  onszelf iede-
re keer de vraag: ‘waar zijn we goed in, wat kunnen we zelf en 
waarin kunnen we beter samenwerken met anderen?’ Door 
daarin scherpe keuzes te maken, kan er meer voor de sector 
worden bereikt. 

Meer informatie over OOC
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”OOC is 
er door en 

voor de 
branche. We 

zoeken de 
verbinding.”

https://oocinfo.nl/



