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Het Regionaal Platform Arbeidsmarkt 

Stedendriehoek (RPA) wil de samen-

werking tussen ondernemers, overheid, 

onderwijs en onderzoek stimuleren. 

Uiteraard is ook de gemeente Deventer 

partner van het RPA, waar, zo vertelt Jos 

Pierey regelmatig wordt gesproken over 

het samenbrengen van vraag en aanbod 

op de arbeidsmarkt. Deventer steunt 

ook het Platform Techniek Deventer, dat 

kinderen van jongs af aan interesseert 

voor techniek.

Gat in vraaG en aanbod in 
zorG en techniek 
“Vooral in de zorg en de techniek zien we 

een gat in vraag en aanbod”, constateert 

de wethouder. “Zo is er onder meer een 

tekort aan beroepskrachten op niveau 

3 en 4.” Daarom wordt gekeken hoe 

inwoners die nu bijvoorbeeld geen baan 

hebben, zich kunnen scholen voor juist 

deze branches en zo uit de ‘kaartenbak-

ken’ bij uitkeringsinstanties verdwijnen.

Tegelijkertijd onderzoeken bedrijven zelf 

hoe zij hun functies kunnen herbezien in 

relatie tot kwalificering: kun je ook met 

minder hoog opgeleide medewerkers 

toe door zaken anders te organiseren?

Voor wat betreft invulling van banen op 

vmbo- en mbo-niveau moet het vooral 

lokaal komen. Des te beter dat ook  

onderwijsinstellingen nauw betrokken 

zijn bij de Platforms Techniek in de  

Stedendriehoek, vindt Pierey, zodat 

samen gekeken kan worden hoe oplei-
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AcTiviTeiTen voorjAAr 2012:

Samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid moet het brengen 

in de nabije toekomst, is de stellige overtuiging van Deventer wethouder  

Jos Pierey. Alle kansen grijpen om werkgelegenheid te stimuleren en zorgen 

dat het ‘gat’ tussen werkzoekenden en bedrijfsleven gedicht wordt. Dat zijn de 

opgaven voor de komende tijd, denkt Pierey bij de start van het nieuwe jaar.

Week 10: 

impuls provincie voor technische
beroepen in de reGio stedendriehoek.
(Artikel uit “de Stentor” van dinsdag 31 januari)

Activiteiten ten behoeve van promotie en instroom richting technische beroepen 

in bijvoorbeeld de Week van de Techniek op scholen en de Tour de Technique 

doorgang blijven vinden.

Voor de verdere toekomst ziet de situatie er anders uit. Vanaf 2014 moet de 

financiering van deze activiteiten uit de regio zelf komen. Werkgevers in de tech-

niekbranche hebben steeds meer moeite om gekwalificeerd personeel te vinden. 

Zij hebben belang bin voldoende instroom op de technische opleidingen die on-

der anderen door ROC Aventus worden aangeboden. Omdat jongeren technisch 

werk volgens werkgevers ten onrechte associëren met termen als “vies” en ” 

vuil” kiezen veel scholieren voor een ander vak.

Het TechnoCentrum IJssel Vecht Veluwe, dat onder meer verantwoordelijk was 

voor de promotie van technische opleidingen sloot een jaar geleden de deuren 

tot teleurstelling van de werkgevers. Reden van sluiting was het beëindigen van 

financiële ondersteuning vanuit het Ministerie.

Lokale Platforms in Deventer, Apeldoorn en Zutphen hebben daarna de hand-

schoen opgepakt. De Platforms hebben samen met VNO-NCW, de Kamer van 

Koophandel en het Regionale Platform Arbeidsmarkt de financiering tot 2014 

geregeld. De betrokken partijen gaan ook werken aan een actieprogramma 

om de instroom vanuit het vmbo en de havo naar het technisch beroepsonder-

wijs te vergroten.

dingen zoveel mogelijk lokaal aangebo-

den kunnen worden.

duurzaam project Goed voor 
WerkGeleGenheid
Voor de maakindustrie – goed verte-

genwoordigd in de regio - geldt dat die 

behoorlijk ‘elastisch’ is en sterk meebe-

weegt met de economische stand van 

zaken. Dat betekent dat als het econo-

misch minder gaat, de Stedendriehoek 

ook relatief hard wordt getroffen.

Natuurlijk zijn bedrijven vooral zelf 

aan zet, maar waar de lokale overheid 

impulsen kan geven, gebeurt dat. “Een 

goed voorbeeld is een groot duurzaam-

heidsproject dat we in Deventer met 

elf participanten uitvoeren. Samen met 

onder meer woningcorporaties gaan wij 

veel woningen isoleren. 

Gunstig voor bewoners vanwege een 

lagere energierekening, gunstig voor de 

werkgelegenheid omdat er veel mensen 

aan de slag kunnen.”                                    

Week 13: Week 16: 

Om nu eens precies in kaart te brengen hoe het er nu voor staat 

met de metalektro in relatie tot personeelsvoorziening, is in 

opdracht van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid onder-

zoek gedaan naar het hoe en wat. 

Zo’n 25 bedrijven zijn uitgebreid geïnterviewd. De hoofdconclu-

sies uit het rapport:

•  De maakindustrie in de Stedendriehoek is qua medewerkers 

en bedrijven groter dan we denken (het percentage banen 

is hier hoger dan in traditionele industriegebieden rond 

Eindhoven en Enschede)

•  Er is weinig innovatieve maakindustrie in de regio

•  Bedrijven hebben goed zicht op hun eigen personeelsvoor-

ziening en zij zoeken elkaar ook vaker op

•  De aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt is niet ideaal

•  De oorzaak voor de lage instroom wijten bedrijven vooral aan 

het slechte imago van metalektro onder jongeren

•  Wat betreft opleiding sluit vooral het mbo niveau 3 onvol-

doende aan op de wensen van het bedrijfsleven

•  De Stedendriehoek heeft te weinig specialistische opleidings-

mogelijkheden

•  De metalektro moet zich beter en gerichter promoten; er is 

geen gezamenlijk gezicht naar buiten, er is geen samenhang 

en er zijn teveel ‘losse’ projecten

Leuk nieuws

Begin 2008 verscheen de Economische Visie Stedendriehoek, waarin de 
maak- industrie en de zorg benoemd zijn tot speerpuntsectoren. 
Omdat in deze regio de metalektro sterk vertegenwoordigd is, krijgt die 
branche focus.

Week van de Techniek   
Docentenstages MBO n  

Vakkanjerwedstrijd 7 maart 

Docentenstage VMBO n n n

Techniekmiddagen  n n 

Gastlessen  n

Opening Technieklokaal   n

Tour De Technique   n 

Maakindustrie en zorg speerpunten

5 t/m 10 maart 26 t/m 31 maart 16 t/m 21 april



   Clustering techniekbranche(s) in voorbereiding 

Metalektro als ‘cluster’ krachtiger 

Er zijn veel projecten, ideeën en initiatieven om medewerkers te werven voor 

de maakindustrie in de Stedendriehoek, maar er is sprake van versnippering. 

Dat is één van de conclusies in het rapport ‘Arbeidsmarktontwikkelingen in de 

Metalektro in de Stedendriehoek’ dat vorig jaar verscheen. Met de conclusies 

in de hand wordt nu aan de weg getimmerd om dat te veranderen. 

Het sleutelwoord: clusteren! Daar zijn onder anderen Solange Panayotopoulos 

van de Kamer van Koophandel Oost-Nederland en Jan Leegwater van Ardagh 

Group Metal volop mee bezig.
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Leerlingbouwplaats: 
investeren in de toekomst
De bouw heeft het moeilijk, dat is bekend. Toch blijft aannemersbedrijf Haafkes Veldwachter investeren in de werknemers van de 

toekomst. In Wilp bijvoorbeeld, worden appartementen gebouwd waaraan drie leerlingen volop meewerken, vertellen directeur 

Peter Meerman en voorman/leermeester Bram Ehren enthousiast.

“Ik vraag bij zo’n beetje elk bouwproject 

of een opdrachtgever er een leerling-

bouwplaats van wil maken”, meldt Peter 

Meerman. “Toch gaat niet iedereen 

akkoord.” Opdrachtgevers denken dat de 

bouw vertraging oploopt of dat minder 

kwaliteit geleverd wordt. “Onterecht”, 

reageert Meerman. “Naar al het werk 

wordt juist drie keer extra gekeken, dus ik 

durf de stelling aan dat de kwaliteit nog 

groter is.” Ook qua planning is nauwelijks 

uitloop, juist omdat Haafkes Veldwachter 

veel investeert in ‘lean’ bouwen. 

Processen slimmer organiseren levert 

veel (tijd)winst op. Voor de leerlingen in 

kwestie – momenteel zijn dat Nick, Mart 

en Stefan en ook onderaannemers nemen 

leerlingen mee – is zo’n bouwplaats niet 

alleen leuk, maar ook leerzaam. “Ze zien 

de bouw van begin tot eind”, vertelt leer-

meester Bram Ehren. De ideale plek dus, 

om te zien wat er allemaal komt kijken 

bij werken in de bouw. “Het is écht”, vult 

Meerman aan, “omdat het een volwaar-

dige bouwplaats is.” Leermeester/voor-

man Bram Ehren zorgt tussendoor voor 

extra uitdagende opdrachten, zoals het 

tekenen van een berging of een andere 

klus. Hij vindt het leuk om “de jongens 

wat te leren” en weet eerlijk gezegd ook 

niet beter. “Ik ben zelf ook als zestien-

jarige begonnen bij dit bedrijf en heb het 

vak zo geleerd. Zodra je vakvolwassen 

bent, krijg je een leerling mee.” 

Ondanks de economisch moeilijke 

tijden toch investeren in de jeugd is voor 

Meerman ook bijna vanzelfsprekend. 

“Juist in de bouw stromen over vijf jaar 

veel vakkrachten uit. Als de economie 

aantrekt hebben we een groot probleem 

als we dan geen goed opgeleide jongeren 

hebben in de bouw.”                                   

Alsjeblieft géén onderzoeksrapport voor 

in de la! Daar zijn Solange Panayotopou-

los en Jan Leegwater het samen roerend 

over eens. Daarom zijn zij in samenspraak 

met de voorzitters van de Platforms 

Techniek in Apeldoorn, Deventer en 

Zutphen en met onderwijs en bedrijfs-

leven druk doende om de aanbevelingen 

uit het rapport naar Metalektro in relatie 

tot personeelsvoorziening om te zetten 

in daden.

“De kracht van dit onderzoek is dat er nu 

eens niet óver bedrijven wordt gesproken, 

maar mét bedrijven”, vindt Jan Leeg-

water, Hoofd Opleidingen Nederland van 

Ardagh Group, dat ook een vestiging in 

Deventer heeft. Juist door de aanpak is nu 

helder wat bedrijven zelf verbeterkansen 

vinden. De kunst is nu om die verbeterin-

gen ook door te voeren.

“Als Kamer van Koophandel zijn wij er 

juist om het bedrijfsleven te faciliteren”, 

vult Solange Panayotopoulos aan. “Maar 

draagvlak moet er zijn: de bedrijven zijn 

zelf uiteindelijk aan zet. Die basis blijkt er 

te zijn, dus daarop gaan we verder.”

branches clusteren
Achter de schermen is door Panayotopou-

los, Leegwater en de Platforms Techniek 

gewerkt aan een nieuwe samenwerkings-

opzet. Doel is de verschillende techniek-

branches meer te clusteren, zodat zij 

krachten kunnen bundelen. Te beginnen 

bij de Metalektro. Uit het rapport bleek 

dat juist bedrijven in deze branche 

zich krachtiger kunnen profileren door 

gezamenlijk naar buiten te treden.

“Er gebeurt heel veel, maar er zit geen 

samenhang in”, constateert Leegwater. 

“Daarom is nu het plan om techniek-

bedrijven meer te clusteren. Dat zorgt 

ervoor dat je als branche beter zichtbaar 

bent en minder versnipperd aan de weg 

timmert.” Plan is dat elk ‘cluster’ straks 

vertegenwoordigd is in de Platforms 

Techniek waar regionale en clusterover-

stijgende techniekthema’s aan bod kun-

nen komen. Met dit idee gaan Leegwater 

en Panayotopoulos de komende tijd 

verder de boer op, ondersteund door 

de Platforms Techniek in de regio.

korte lijnen
Leegwater komt zelf uit de Zaanstreek 

en kende daar al een goed voorbeeld van 

regionale samenwerking in de tech-

niek. “Tien jaar geleden hebben ze daar 

dezelfde route afgelegd, dus daar hebben 

we inspiratie opgedaan.” Daar hielden 

alle metaalbedrijven bijvoorbeeld al eens 

open huis. Een voorbeeld van hoe je als 

branche zichtbaar naar buiten kan treden 

als interessant werkgever voor technici.

“Als het lukt om de circa vierhonderd 

bedrijven die actief zijn in de metelektro 

meer te clusteren, zijn zij beter in staat 

om kennis te delen en om vraag en aan-

bod te matchen. Ook wordt het gemak-

kelijker om hun opleidingswensen 

te verbinden met het onderwijs in onze 

regio”, reageert Panayotopoulos. 

“Kortere lijnen en gemakkelijker afstem-

men. Dat moet het op termijn opleveren”, 

besluit Leegwater.                   Wordt vervolgd                        

Servicepunt 
Techniek 
Stedenhoek

Servicepunt Techniek Stedendriehoek ondernam afgelopen jaar veel actie om 

vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Matchingsbijeenkomsten, speeddaten op 

de vloer van de Werkpleinen, werkgeversbijeenkomsten, et cetera. Ook in 2012 

staat er weer het nodige op het programma.

blijf bij via WWW.servicepunttechniek/stedendriehoek

Docenten op stage
In 2012 gaan docenten uit het vmbo en het mbo op stage in het regionale bedrijfsleven. Dit gebeurt in het kader van 

het zogenoemde Sluisproject, dat is geïnitieerd door het Regionaal Beleids Platform Installatietechniek (RBPI) en het 

Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatie Bedrijf (OTIB). Het initiatief wordt omarmd door de 

Platforms Techniek in de Stedendriehoek.

Eén op de drie studenten techniek valt in 

het eerste jaar uit en na vijf jaar is twee-

derde niet meer te vinden in een techni-

sche opleiding. Dat zijn geen cijfers om 

vrolijk van te worden. Betere samenwer-

king tussen onderwijs en bedrijfsleven 

kan deze cijfers hopelijk ombuigen. 

Ziehier de reden voor het Sluisproject 

dat docentenstages stimuleert in het 

reguliere lesrooster, gastlessen struc-

tureel inzet in het lesprogramma en dat 

lesprogramma’s actualiseert. Ook in het 

oosten van het land gaat dit gebeuren. 

Eind november 2011 was de aftrap in 

Apeldoorn, waar onderwijs en bedrijfsle-

ven kennismaakten met het Sluisproject.

in de volgende editie een 

uitgebreid interview met projectleider 

bert de vries. 

alvast meer weten? 

meld het even bij jan haverkamp via 

j.haverkamp@pts3h.nl                                              


