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Eén jaar na de introductie wordt de 
Wet Werk en Zekerheid door tal van 
deskundigen hevig bekritiseerd. 
Ondanks de intenties biedt de wet 
geen soelaas voor meer zekerheid, 
niet voor werkgevers en niet 
voor werknemers. Dat is ronduit 
betreurenswaardig in een tijd waarin 
de economie goed op stoom komt 
en het adagium zou moeten zijn: 
alle hens aan dek. Er is werk te 
doen! Dergelijke ontwikkelingen 
geven te denken. Want gelijktijdig 
met deze perikelen signaleer ik een 
andere, verontrustende trend. Waar 
scholing en innovatie meer dan ooit 
noodzakelijk zijn, haken nog te veel 
werkgevers en werknemers af. De 
animo om te leren en de wil om te 
ontwikkelen, is klaarblijkelijk niet 
iedereen gegeven. En dat terwijl de 
ontwikkelingen elkaar in een steeds 
hoger tempo opvolgen. En we met z’n 
allen steeds langer moeten blijven 
werken. Daarvoor moeten we af 
van oude, platgetreden paden. We 
hebben nieuwe wegen nodig om de 
uitdagingen nu en in de toekomst 
succesvol tegemoet te kunnen treden. 
Permanent leren is harder nodig dan 
ooit. Werknemers moeten zich bewust 
zijn van de eigen verantwoordelijkheid 
om niet alleen nu, maar ook morgen 
van waarde te zijn. Werkgevers 
kunnen dat als geen ander stimuleren. 
Werk en Vakmanschap kan en wil 
hierin een voorname rol spelen. Op de 
raakvlakken van scholing, techniek en 
vakmanschap verbinden we het goede 
wat we hebben met de uitdagingen 
van de toekomst.

Peter van der Velden, voorzitter
Coöperatie Werk en Vakmanschap

Nieuwe
wegen
inslaan

Trendwatcher Adjiedj Bakas laat voor 
deze Vakkennis zijn licht schijnen op 
de banen van de toekomst en de grote 
veranderingen waarvoor we staan. 
De Digitale Transformatie die nu 
plaatsvindt, gaat volgens hem zo hard 
dat zelfs insiders in de IT-industrie het 
overzicht kwijt dreigen te raken. En met 
een werkloosheid in Europa die nu al 
net zo hoog is als in de jaren ’30 van de 
vorige eeuw, dreigt sociale onrust.

Nieuwe competenties
“De Digitale Transformatie zal 
ervoor zorgen dat het model van het 
kapitalisme verandert. Massaproductie 
wordt vervangen door miniproductie, 
oftewel maatwerk. Mensen zullen 
meerdere taken en talenten gaan 
combineren. Burgers nemen 
bijvoorbeeld taken van de overheid 
over. Er komt een sociale dienstplicht 
in ruil voor een soort basisinkomen. 
Taken als ouderenzorg, kinderopvang, 
buurtwerk en zelfs rechtspraak zullen 
steeds vaker door burgers worden 
uitgevoerd. De competenties die 
je moet bezitten om in die nieuwe 
maatschappij succesvol te zijn, 
behelzen onder meer flexibiliteit, 
nieuwsgierigheid, leergierigheid (op 
het moment dat je van school komt is 
25% van wat je geleerd hebt al weer 
verouderd), creativiteit, netwerken en 
een technologische antenne.”

Flexvormen
Volgens Adjiedj Bakas blijft een deel 
van de mensen in loondienst, maar 
zullen allerlei flexvormen oprukken. 

Het gesleep met goederen van lage- naar 
hogelonenlanden is door toenemende 
geopolitieke spanning riskant. Met de 
opkomst van robots en 3d-printers wordt 
dichtbij de eindverbruiker produceren 
veiliger en goedkoper. Echte lagelonen-
landen bestaan dan niet meer. “Werk en 
Vakmanschap gaat mee met de ontwik-
kelingen in de techniek en is nu al tijden 
succesvol in het aan het werk helpen 
en houden van mensen in een steeds 
technologischer wereld. Deze coöperatie 
brengt lifelong learning in de praktijk, 
geheel passend bij dit transformatie-
tijdperk. Ga zo door!”

Tijden veranderen,
en wij veranderen met de tijd
“Ruim 80% van de beroepen die we nu kennen, bestond nog niet in 1920. En van de 
meeste van de huidige beroepen konden de mensen zich in 1920 geen voorstelling 
maken. Oude banen verdwijnen, nieuwe komen ervoor in de plaats. Zo gaat het al 
eeuwen. Technologische innovaties leidden in de afgelopen eeuwen keer op keer  
tot de uitvinding van nieuwe banen die het verlies aan oude banen compenseerden.  
De nieuwe banen waren qua volume ook genoeg om de groeiende wereldbevolking  
aan het werk te houden, ook al gingen we gemiddeld minder uren per week werken.  
Met dit moment zijn zelfs de grootste vooruitgangsoptimisten pessimistisch.”

Rob Mulder

Adjiedj Bakas 



Harwig Installatietechniek verzorgt 
al meer dan 100 jaar complete multi-
disciplinaire installaties in Noordoost  
Nederland. Ruim 180 medewerkers 
werken vanuit vier vestigingen aan het 
ontwerpen, uitvoeren, onderhouden en 
beheren van technische installaties.  
“We beschikken bovendien over diverse 
expertises binnen de installatietechniek. 
Zo hebben we recent de opdracht  
gekregen om alle elektrotechnische 
installaties te verzorgen voor het nieuw 
te bouwen OZG ziekenhuis in Scheemda; 
een prachtig project van 40.000 m2.”

Innovatie 
Binnen Harwig gaat veel aandacht uit 
naar innovatie. Zo gaan alle monteurs 

inmiddels met een iPad op stap en wordt 
er gewerkt met de BIM 3d bouwtechniek. 
“Deze ontwikkelingen vergen een andere 
intelligentie van onze mensen. Jonge 
mensen gaan daar makkelijker in mee 
dan oudere werknemers, maar via 
diverse specifieke programma’s vanuit  
de branche lukt dit prima. De gemiddelde 
leeftijd is in ons bedrijf lager dan 40 
jaar. Ontplooiing en ontwikkeling is 
mogelijk. Vacatures worden altijd eerst 
intern gedeeld; zo bieden we onze eigen 
mensen carrièrekansen.”

Leerlingen
Met het aantrekken van de markt 
signaleert Nederhoed dat jonge, goede 
vakmensen hard nodig zijn, ook binnen 

zijn bedrijf. “De komende paar jaar 
gaat een aantal van onze mensen met 
pensioen. Vervanging is noodzakelijk. 
Werk en Vakmanschap heeft de juiste 
contacten met scholen om hierin te 
kunnen voorzien. Momenteel hebben 
wij via hen één leerling niveau 3 
Installatietechniek in dienst. Dit mogen 
er wat mij betreft best meer worden. 
Onze organisatie is ingesteld op het 
opleiden van BBL-leerlingen. Ze komen 
terecht in een bedrijf met een ijzersterk 
fundament. Recent zijn we verhuisd 
naar een ander pand in Emmen. De 
opening werd gedaan door een aantal 
gepensioneerde werknemers. Daar ben 
ik trots op. We werken in een traditie 
van vakmensen.”

Irma Wilting is director HR bij Tjoapack. 
Bij Tjoapack worden medicijnen in vaste 
vorm op verschillende manier verpakt 
of herverpakt, denk hierbij aan blisters 
of flacons. Bij het bedrijf werken circa 
140 medewerkers. Tjoapack is lid van de 
Coöperatie Werk en Vakmanschap en is 
in september 2015 gestart met een MBO 
Operator A leerwerktraject.

Begrijpend lezen
“Het werken als operator bij Tjoapack is 
een verantwoordelijke job”, vertelt Irma. 
“Het is vooral belangrijk dat de werkne-
mers goed begrijpend kunnen lezen en 
logisch nadenken. Dat vereisen we omdat 
al ons werk onderhevig is aan zeer strikte 
protocollen; een fout kan het verschil 
tussen leven en dood betekenen. Ik werk 
graag met mensen die gemotiveerd zijn, 
de vooropleiding is dan minder belang-
rijk. Er werken veel vrouwen bij Tjoapack 
omdat zij, door hun goede oog-hand 
coördinatie, beter zijn in het inpakken van 
medicijnen. De technische operators zijn 

Irma Wilting 

Sten Knuiman

gevoerd en uiteindelijk drie leerlingen 
gekozen; één voor iedere ploeg. Hier-
voor hebben we ook praktijkbegeleiders 
opgeleid. De leerlingen doen het erg 
goed en zijn in staat zelf de verantwoor-
delijkheid voor een productieruimte te 
nemen.”

Toekomst
Naast de successen die de leerlingen 
boeken, is Irma ook enthousiast over 
de samenwerking. Er is in haar ogen 
daadwerkelijk sprake van ontzorgen. 
“Of we in september opnieuw leerlin-
gen via Werk en Vakmanschap werven 
is nog onzeker. We hebben een aantal 
enthousiaste operator assistenten die 
mogelijk ook interesse hebben. Maar 
dat we verder gaan met opleiden is  
zeker. Het werkt door in de hele  
organisatie en dat is altijd positief.”

Medicijnen vereisen
foutloos werken
Tjoapack in Etten-Leur is de leidende West-Europese contractverpakker voor de 
farmaceutische, biotechnologische en medisch-technologische industrie. Gelet op de 
aard van de werkzaamheden is de norm: foutloos werken. “Ik benadruk bij de werk-
nemers altijd dat als ze zelf medicijnen gebruiken, ze er béter van willen worden, niet 
zieker. Dat is wat hun werk zo belangrijk maakt.”

“We roepen steevast dat scholen moeten zorgen voor voldoende instroom in de techniek. 
Dan moeten wij er ook staan als ze ons nodig hebben. Recent hebben we op het allerlaat-
ste moment een klas met acht stagiaires een kans gegeven om hier mee te draaien.” Dit 
voorbeeld van Bernard Nederhoed, directeur-eigenaar van Harwig Installatietechniek, 
is exemplarisch voor de wendbaarheid van het bedrijf. “We combineren schaalgrootte en 
professionele kwaliteitsborging met kleinschalige flexibiliteit.”

Leren en werken in een
traditie van vakmensen

meestal mannen. Naast het operatorwerk 
zorgen zij voor het afstellen en ombouwen 
van de machines.”

Drie leerlingen
Het opleidingstraject verloopt naar wens. 
“Werk en Vakmanschap heeft 10 kandidaten 
geselecteerd die allen zijn uitgenodigd voor 
een introductie. Op basis van hun motiva-
tiebrief hebben wij individuele gesprekken 

Bernard Nederhoed



Nieuw perspectief voor
oud-Philips medewerkers

Toemen heeft inmiddels ervaring met 
het sluiten van een fabriek. Ook de 
Philips vestiging in Roosendaal is onder 
zijn leiding gesloten. “De situatie in 
Terneuzen is vergelijkbaar, maar we 
hebben hier wel te maken met een 
aantal specifieke zaken. De gemiddelde 
leeftijd van de werknemers in Terneuzen 
ligt boven de 50 jaar, een groot aantal 
heeft niet de juiste opleiding en de 
werkgelegenheid in Zeeuws-Vlaanderen 
staat onder druk.”

Meerwaarde van lokale aanwezigheid
De Philips medewerkers hebben 
onlangs een keuze gemaakt ten 
aanzien van hun uitstroom. Afhankelijk 

van ieders persoonlijke voorkeuren, 
begeleidt Werk en Vakmanschap ze naar 
passend werk, een eigen bedrijf of een 
zinvolle dagbesteding. “Veruit de meeste 
werknemers kiezen voor de begeleiding 
naar een nieuwe baan. Dit betreft een 
breed scala aan functies uiteenlopend van 
operators tot logistiek medewerkers en 
administratief personeel. Doordat Werk 
en Vakmanschap lokaal is ingebed, onder 
andere met een vestiging in Terneuzen, 
hebben zij veel contacten met werkgevers. 
Hierdoor kunnen zij werkgevers en 
werknemers gemakkelijk aan elkaar 
koppelen. De meerwaarde die dit oplevert, 
is al waarneembaar: de eerste mensen 
hebben al een baan gevonden.”

Johan Reijers is coördinator bij de 
Stichting Meerwaarde Maas en Waal. 
Deze stichting stimuleert de samenwer-
king in én tussen de verschillende dorps-
kernen voor een betere leefbaarheid. 
“In het voortraject hebben we studenten 
laten uitzoeken waar de behoefte lag. 
We zochten iets wat we centraal konden 
uitvoeren voor alle dorpen. Sport bleek al 

Techniek ontdekken bij Tech-Lokaal
Het Tech-Lokaal is een initiatief van Stichting Meerwaarde Maas en Waal. Het Tech- 
Lokaal geeft jongeren de kans om tijdens schooltijd de mogelijkheden van techniek  
te ontdekken via ontdekplekken. Ook naschools kunnen ze hun technische talenten  
ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van workshops of door deelname aan een
van de Tech-clubs.

voldoende gedekt. ‘Chillen’ kunnen de jon-
geren beter in hun eigen dorp. Zo kwamen 
we uit op techniek. Dit was mede op voor-
spraak van de basisscholen, want zij heb-
ben vanuit het Techniekpact de verplichting 
om in 2020 iedere leerling techniekon-
derwijs te bieden. Rabobank stelde een 
pand ter beschikking. Na het zoeken van 
partners, in het onderwijs en bedrijfsleven, 

konden we een technieklokaal openen voor 
basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8.”

Techniek ontdekplekken
2 dagdelen per week is het Tech-Lokaal 
open. Leerlingen maken via ontdekplekken 
kennis met techniek. “We hebben in totaal 
20 ontdekplekken. Vrijwilligers begeleiden 
de leerlingen. Zo kunnen zij een lampje 
maken van hout, 3D ontwerpen en printen, 
Lego robots programmeren of een game 
maken. Met name de innovatieve technie-
ken spreken erg aan. Met behulp van MBO-
studenten hebben we nu een gameclub en 
een Lego Mindstorm Club opgericht waar 
kinderen buitenschools terecht kunnen.”

Bedrijfsleven
De contacten met het bedrijfsleven 
worden onderhouden in de TechNet kring 
Maas en Waal waarin ook een school 
voor voortgezet onderwijs participeert. 
Ook Lex Jansen, consultant bij Werk en 
Vakmanschap Nijmegen, maakt deel uit 
van deze kring. “Bedrijven in Maas en 
Waal hebben graag jongeren in leer-/
werktrajecten die uit de regio komen. Om 
hierin te kunnen voorzien, is het belangrijk 
deze initiatieven te ondersteunen. De 
sleutel hierin zit in samenwerking om 
jongeren in aanraking te laten komen met 
de techniek, want ‘je leert iets te doen, 
door het te doen’.”

De starterfabriek van Philips Lighting in Terneuzen sluit per 1 november a.s. de deuren. 
Tot die tijd werkt plantmanager Pieter Toemen in een bijzonder spanningsveld: de 
productie van de starters gaat door terwijl alle 65 medewerkers op zoek zijn naar een 
nieuw perspectief. Werk en Vakmanschap verzorgt dit outplacementtraject. “We kozen 
voor hen vanwege hun sterke netwerk en de lokale aanwezigheid.”

Sociaal plan
Volgens Toemen heeft die meerwaarde ook 
een sociale kant. “De consultants van Werk en 
Vakmanschap komen uit de regio. Ze kunnen 
zich daardoor goed inleven in het gevoel dat bij 
onze medewerkers leeft. Bovendien, ook als 
alles achter de rug is, is Werk en Vakmanschap 
nog steeds aanwezig. Dat vinden we belangrijk, 
onze medewerkers kunnen op ze blijven terug-
vallen.” Vooralsnog is Werk en Vakmanschap 
hard aan het werk om iedere medewerker zo 
persoonlijk mogelijk te begeleiden. “Om de 
kans op een baan te vergroten, kunnen onze 
medewerkers gedurende maximaal 2 maanden 
een ‘snuffelstage’ lopen, betaald door Philips. 
Uiteraard geldt dit aanbod uitsluitend bij een 
reële kans op een baan.”

Pieter Toemen

Johan Reijers (links) laat leerlingen kennismaken met techniek

Bernard Nederhoed
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‘BBL is ons paradepaardje’
Na een aantal jaren gewerkt te hebben met de principes tijdelijk, korte termijn 
en scoren, is Gerbe van der Kolk maar wat blij met zijn overstap naar Werk en 
Vakmanschap. Op de vestiging Nijmegen werkt hij als consultant. Daar gaat een 
wereld voor hem open. “Ik zit als volwaardig gesprekspartner bij werkgevers aan 
tafel. We praten over het personeelsbestand, de leeftijdsopbouw en maken lange 
termijn afspraken. Het is heerlijk om zo te kunnen werken.”

Rob Mulder, HR manager bij Damen  
Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen,  
zit zelf middenin de zware, technische 
industrie. Hier worden marineschepen  
gebouwd en complexe ‘one-of’ schepen. 
“We werken in Vlissingen met circa 480 
mensen. Daarvan is ruim driekwart 
technisch geschoold. Afgelopen jaar is 
het logistieke ondersteuningsschip Zr. 
Ms. Karel Doorman opgeleverd aan de 
Koninklijke Marine. Nu werken we aan 
een visserijinspectieschip voor Angola en 
een ‘Antarctic supply & research vessel’ 
voor Australië.”

Ambassadeur aan het woord
“Coöperatievoorzitter Peter van der Velden overtuigde me van het belang van de  
Ledenraad van Werk en Vakmanschap. Het is goed om met collega’s samen te zitten 
en na te denken over de toekomst van het technisch vakmanschap in Nederland.  
De meerwaarde zit vooral in de spreiding van de leden, zowel geografisch als qua 
technische disciplines. Dit levert mij persoonlijk ook nieuwe inzichten op.”

Maatschappelijke rol
“Wat me aanspreekt aan Werk en 
Vakmanschap is de maatschappelijke rol 
die de coöperatie op zich neemt om ook 
boventalligen, ouderen en mensen met een 
arbeidsbeperking naar werk te begeleiden. 
Dat moet uiteraard wel zo gebeuren dat 
werkgevers hier ook echt baat bij hebben.”

Toekomst
De Ledenraad kijkt naar de toekomst. De 
maatschappij en dus ook de arbeidsmarkt 
verandert. Ik zelf hecht veel waarde aan 
de duurzame inzetbaarheid van mensen. 

Met pensioenleeftijden die oplopen tot 
67 jaar, en met een toenemend tekort 
aan en vraag naar goed geschoolde 
technici in de provincie, kunnen we het 
ons eenvoudigweg niet permitteren dat 
mensen voortijdig uitvallen. Doordat in 
de Ledenraad een dwarsdoorsnede van 
technisch Nederland vertegenwoordigd 
is, raken we met elkaar in gesprek en 
ontstaan mooie discussies. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit de manier is om met 
Werk en Vakmanschap interessante 
bijdragen te leveren aan de arbeidsmarkt 
van de toekomst.”

Rob Mulder

Gerbe van der Kolk 

Andersom werkt dit ook, merkt Gerbe. In 
de contacten die hij heeft met werkgevers 
ervaart hij dat het BBL-verhaal aan-
slaat. “Werkgevers weten dat met onze 
coaching en begeleiding circa 95% van de 
leerlingen de eindstreep haalt. De dienst-
verlening die we om de BBL-opleidingen 
hebben gebouwd, is ons paradepaardje.”

IJzersterke instroom
Naast de werving en selectie van 
BBL-leerlingen, richt Gerbe zich op de 
bemiddeling van vakvolwassenen. Met 
zijn ervaring in de uitzendbranche is 
hij in staat om een goede vergelijking 
te maken. “Wat mij opvalt, is dat de 
instroom bij Werk en Vakmanschap 
van een ander kaliber is. De mensen 
die zich willen inschrijven, doen dat 
omdat ze vooruit willen, niet omdat 
het moet. Ze zijn serieus met hun vak 
bezig en weten dat wij ze een aantrek-
kelijk toekomstperspectief kunnen 
bieden binnen de technische sector. 
Het is logisch dat het met zulke 
mensen prettig werken is.”

Successen
Gerbe werkt op de vestiging Nijmegen 
in een hecht team dat, in de woorden 
van Gerbe, heel succesvol is. “We 
hebben een groot aantal mensen 
aan het werk en maken daarnaast 
ruimte om in gesprek te blijven met 
werkgevers. Ook besteden we veel 
aandacht aan scholen, zowel VMBO, 
ROC als basisscholen. We geven 
presentaties, verzorgen gastlessen en 
brengen leerlingen werknemersvaar-
digheden bij. Door al die contacten 
op de arbeidsmarkt zijn we voor veel 
bedrijven een verlengstuk van de 
afdeling personeelszaken.”

Gerbe heeft de HBO-opleiding Personeel 
& Arbeid op zak.  “Ik vind het geweldig 
dat ik nu echt iets voor mensen kan 
betekenen. Laatst nog ontmoette ik 
op een school in Nijmegen een jongen 
die een BBL-plaats zocht. Wij hebben 
de contacten om dat te regelen. Mooi 
toch?! Dit gaat echt om zijn toekomst.” 


