Tekorten op de arbeidsmarkt
De sleutel tot succes?
Maatwerk!
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Arbeidskrapte vraagt om maatwerk

Tekorten op de arbeidsmarkt stellen HR-managers
in veel branches voor een uitdaging. Er is behoefte
aan méér, maar vooral ook beter opgeleide mensen.
Mogelijke oplossingen zijn andere manieren van
werven, bijscholing van bestaand personeel en het
opleiden van zij-instromers. De sleutel tot succes?
Maatwerk!
Volgens de cijfers van het CBS loopt de personeelsbehoefte al zes jaar lang gestaag op. Inmiddels staan
er zo’n 300.000 vacatures open. Bijna de helft
daarvan is moeilijk te vervullen. ‘Usual suspects’ met
tekorten zijn onder meer de bouw, ICT, zorg en het
onderwijs.
Nieuw is dat ook in branches waar zelden of nooit
tekorten waren, de vraag het aanbod overtreft. De
detailhandel zoekt verkoopmedewerkers, de juridische
sector heeft advocaten en bedrijfsjuristen nodig en de
overheid werft volop beleidsmedewerkers milieu,
planologie en ruimtelijke ordening. Ook bij de veiligheidsberoepen - denk aan particulier beveiligers of
handhavers toezicht - is de nood hoog. Bij ruim de
helft van de openstaande vacatures gaat het om
vakmensen met een middelbare beroepsopleiding.
In zo’n dertig procent van de gevallen zijn werkgevers
op zoek naar hoger opgeleide professionals.

Alles uit de kast
Natuurlijk, als vacatures moeilijk zijn te vervullen zet
iedereen een tandje bij om aan mensen te komen.
Volgens een onderzoek van het UWV zoeken werkgevers oplossingen in het vaker plaatsen van vacatures,
gebruiken ze meer (verschillende) wervingskanalen
en zetten ze het eigen netwerk en personeel efficiënter in om geschikte kandidaten te vinden.

headhunters, wervings- en selectiebureaus en
uitzendbureaus. Wat ook kan is het aanpassen van
functie-eisen, salaris en arbeidsvoorwaarden, maar
dit heeft lang niet altijd resultaat. Het probleem dat
er niet genoeg beschikbare mensen zijn, blijft
immers bestaan.
Mede door de hoge recruitmentkosten verkennen
sommige werkgevers de mogelijkheden van innovatieve manieren om aan personeel te komen. Zo zijn
er bedrijven die iedereen laten solliciteren, ongeacht
diploma. Ook digitale en gerobotiseerde assessments
en video-sollicitaties worden vaker ingezet.

Werven over de grens
Werkgevers die omhoog zitten, kijken steeds vaker
over de grens. In 2017 kwamen volgens het CBS
meer dan 800.000 werknemers uit het buitenland.
De grootste groep (180.000 werknemers) komt uit
Polen. Zij zijn vooral te vinden in de zakelijke dienstverlening waar ze de laagstbetaalde banen voor hun
rekening nemen. De niet-commerciële dienstverlening
- waaronder overheid, onderwijs en zorg - maakt
vooral gebruik van werknemers uit ons omringende
landen als België, Duitsland en Engeland.

Boeien, binden én behouden
Waar nieuwe werknemers lastig te vinden zijn, is het
zaak de mensen díe er zijn te behouden. Wat nog
behoorlijk lastig kan zijn. Werknemers in bedrijven
met een personeelstekort ervaren vaak extra
werkdruk. Los daarvan is in een krappe arbeidsmarkt
het gras elders al snel groener. Een hoger salaris,
interessanter werk, betere arbeidsvoorwaarden,
meer mogelijkheden om door te groeien; het kunnen
allemaal redenen zijn voor werknemers om eens
ergens anders te gaan kijken. Herkenbaar?

Veel werkgevers zoeken ook zelf actief kandidaten via
bijvoorbeeld LinkedIn en door het inschakelen van
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Weinig aandacht voor (bij)scholing
Volgens een onderzoek van het UWV proberen vooral
grotere bedrijven werknemers aan zich te binden door
te zorgen voor een optimale werksfeer. Denk aan recreatieve uitjes, teambuildingsessies en extra persoonlijke
aandacht voor de medewerkers. Je zou verwachten dat
oplossingen met name gezocht worden in opleidingen
en cursussen om personeel intern te laten doorstromen naar het niveau waar de tekorten zijn. Opvallend
genoeg scoort die maatregel met 13 procent lager dan
het zorgen voor een goede werksfeer (14 procent) of het
verhogen van de lonen (15 procent). Sommige organisaties zijn huiverig voor het aantrekken van zij-instromers
of herintreders om die ter plekke via maatwerkopleidingen om- of bij te scholen (2 procent).

Wanted: kennis en skills
U weet het zelf ook: arbeidskrapte gaat niet alléén
over aantallen werknemers. In onze snel veranderende technologische wereld is er ook een (groeiend)
tekort aan mensen met bepaalde kennis en skills. De
Europese Commissie schreef onlangs in een rapport
dat deze tekorten met name groeien in Europese
landen met een goed functionerende arbeidsmarkt.
Ze pleit in dat verband voor maatregelen die mensen
in staat stellen zichzelf om- of bij te scholen.

Slimme subsidies
De Nederlandse overheid haakt hierop in met de
zogeheten SLIM-regeling die een leerrijke werkomgeving binnen het mkb en bij grootbedrijven uit de
landbouw-, horeca- en recreatiesector stimuleert.
Bedrijven die gebruikmaken van de regeling kunnen
vanaf maart 2020 subsidie krijgen voor activiteiten die
gericht zijn op het creëren van een omgeving die
klaar is om werknemers zich verder te laten ontwikkelen. Zo is er geld voor samenwerkingsverbanden
tussen mkb-ondernemingen, onderwijsinstellingen
en andere deskundigen voor bijvoorbeeld het ontwik-

kelen en implementeren van een opleiding of het
oprichten van een bedrijfsschool. Daarnaast kunnen
werkgevers in het mkb 2.700 euro subsidie aanvragen
voor het aanbieden van een praktijkleerplaats voor
een MBO-student die een opleiding via de derde
leerweg volgt. Met regelingen als deze wordt het
ondernemers makkelijker gemaakt geschikte
opleidingsfaciliteiten te realiseren.
Ook is er het STAP-budget dat het mensen financieel
makkelijker moet maken zich om of bij te laten
scholen en hen daarmee de kans te geven zich een
leven lang te ontwikkelen. Grotere organisaties zijn
vaak al zover dat ze hun medewerkers de ruimte
bieden voor scholing, maar het mkb kan op dat vlak
nog wel stimulering gebruiken.

“Studenten die al kennis en vaardigheden
hebben, kunnen zich bij ons om- of bijscholen”
Hanne Wiegman, Adviseur Leren en Ontwikkelen
van LOI Zakelijk

Samen scholen
Van bedrijven en organisaties vergt de huidige arbeidsmarktkrapte (extra) bereidheid om samen te werken
met opleidingsaanbieders. Met name in sectoren als de
ICT en de zorg gaan de ontwikkelingen zo snel dat
voortdurende bijscholing voor medewerkers noodzakelijk is. Bovendien worden door robotisering veel functies
overbodig. Werknemers kunnen daarop anticiperen
door ‘in het werk’ te ontwikkelen zodat ze in een nieuwe
functie opnieuw waardevol kunnen zijn. Omdat
bestaande werknemers vaak al een bepaald kennis- en
ervaringsniveau hebben, gaat het hierbij doorgaans om
programma’s op maat. Soms heeft een ervaren werknemer maar enkele modules uit een opleiding nodig om in
aanmerking te komen voor een erkend diploma.
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Bestaande kennis optimaal benut
Voordeel van programma’s op maat is dat bestaande
kennis op waarde wordt geschat en optimaal wordt
benut. Ook vergt een bijscholingstraject in principe
minder tijd dan een volledige opleiding. En wanneer
een branche een bepaalde vorm van onderwijs gezamenlijk erkent, hoeven werknemers die doorstromen
naar een andere organisatie niet steeds opnieuw te
worden opgeleid. Dit gebeurt momenteel al in de zorg.

Op die manier haal je het beste uit de student zonder
de organisatie te veel te belasten. Met haar leerroutes
speelt de LOI bovendien zo veel mogelijk in op de
ontwikkelingen in verschillende branches. LOI
Zakelijk ondersteunt o.a. Bascule PI-scholen en
Spaarne Gasthuis en Zorgbalans met opleidingsprogramma’s op maat. De volgende cases laten
zien hoe LOI Zakelijk unieke opleidingsvragen
naar een passend programma vertaalt.

Wat kan LOI Zakelijk hierin betekenen?
Met opleidingsprogramma’s op maat ondersteunt de
LOI bij het werven én behouden van de juiste mensen.
Maatwerk betekent ook flexibiliteit. Het onderwijs
moet zich aanpassen aan de organisatie en de
student. Die bepalen samen waar, wanneer en hoe
er gestudeerd gaat worden. Ook als er sprake is van
onregelmatige werktijden of seizoensgebonden werk.

Case 1 - Bascule PI-scholen
‘Individueel studiepad voor élke deelnemer’
Het speciaal onderwijs voor kinderen met psychiatrische,
sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek kampt
met een tekort aan bevoegde leraren. De Bascule PI
(Pedologisch Instituut)-scholen in Amsterdam en
Hoofddorp werken met relatief veel onderwijsassistenten.
Om het groeiende tekort aan bevoegde leraren te
compenseren, bieden ze onderwijsassistenten de
mogelijkheid een opleiding te volgen zodat ze als
leerkracht voor de klas kunnen staan. Omdat ze door hun
praktijkwerk al veel competenties bezitten, is samen met
LOI Zakelijk een opleidingsprogramma ontwikkeld dat
aansluit bij hun niveau. “Door de flexibele aanpak
waren we er al snel uit”, zegt René Hendriks,

algemeen directeur van De Bascule PI-scholen.
“Het programma leidt tot een erkend pabo-diploma
aangevuld met een aantal modules uit de HBO-bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening.
Elke deelnemer krijgt een individueel passend
studiepad aangeboden dat bestaat uit verplichte
modules plus modules om nog niet aanwezige kennis
en vaardigheden op te doen. Helemaal op maat dus.”
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Case 2 - Spaarne Gasthuis en Zorgbalans
‘Lessen in de weekenden of ’s avonds, álles
was bespreekbaar’
Het Spaarne Gasthuis en zorgorganisatie Zorgbalans
in Haarlem stimuleren leren op de werkvloer en
bieden hun medewerkers beroepsopleidingen aan.
Veel belangstelling is er voor het verkorte traject tot
MBO-verpleegkundige, dat samen met LOI Zakelijk
werd ontwikkeld. De nieuwe MBO-opleiding is
zodanig ingericht dat studenten zeven maanden
stage lopen binnen drie zorgvelden: ziekenhuis,
thuiszorg en ouderenzorg. Als ze hun diploma op zak
hebben, kunnen ze kiezen in welk veld ze aan de slag
willen. Hélène de Groot, hoofd onderwijs bij de
Spaarne Gasthuis Academie noemt de samenwerking
met de LOI een “schot in de roos”. “De LOI is flexibel,
levert maatwerk en denkt creatief mee. Alles was
bespreekbaar, bijvoorbeeld lessen in de weekenden
of ’s avonds. Ideaal wanneer mensen in het
voortraject nog overdag werken.’

Banen van de toekomst
In de toekomst zal er grote behoefte zijn aan
data-analisten en -wetenschappers die big data
analyseren om ondernemingen van de gewenste
klantgegevens voorzien. De Nationale Beroepengids
ziet veel kansen voor growth hackers, ethische
hackers, virtuele assistenten (‘echte’ mensen die op
afstand voor een opdrachtgever werken), 3D-specialisten en cyber security specialisten. Ook dronepiloten hebben de wind in de zeilen. Work-life platform

Intermediair adviseert vaardigheden te leren die
computers en robots niet hebben. Soft skills als
creativiteit, kritisch denken en people management
worden volgens het carrièreplatform steeds belangrijker. De Nationale Beroepengids tipt nieuwe
beroepen als ‘werkgelukdeskundige’ en ‘longevity
coach’ die mensen bijstaat in het langdurig gezond
en vitaal blijven. Ook in de energietransitie zijn
nieuwe banen te verwachten.

5

Hier zijn de personeelstekorten het grootst
De zorg
In alle zorgbranches worden de tekorten gevoeld.
Er is een schreeuwende behoefte aan verzorgenden
(MBO-niveau 3), verpleegkundigen (MBO-4 en HBO)
en - met het complexer worden van de ziekenhuiszorg - aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Ook
medisch ondersteunend personeel zoals operatieassistenten en anesthesiemedewerkers is schaars.
Binnen de gehandicaptenzorg is er grote behoefte
aan (woon)begeleiders op MBO-niveau 4 of hoger.
Verder zit de branche verlegen om doktersassistenten, praktijkondersteuners en helpenden (plus). Ook
opticiens en audiciens zoeken mensen. Door de
vergrijzing is er een toenemende vraag naar brillen
en hoortoestellen, maar er is te weinig instroom van
jongeren. Dat geldt ook voor mondhygiënistes en
apothekersassistenten.
ICT
De arbeidsmarkt voor ICT-beroepen is al lange tijd
erg krap. Het belang van internet en allerhande apps
neemt steeds meer toe en er is een razendsnelle
digitalisering gaande op het gebied van klantcontacten en cloudtoepassingen. Organisaties worden meer
en meer data-driven, cybersecurity wordt steeds
belangrijker. Als gevolg van de personeelstekorten
ervaart 40 procent van de ICT-bedrijven belemmeringen in de bedrijfsvoering. Ook online winkels, banken
en de overheid hebben grote moeite om ICT-professionals te vinden. De ICT-markt verandert continu en
de benodigde kennis moet steeds up-to-date zijn met
de juiste certificeringen en ervaring. Relatief veel
ICT’ers bieden zich nog aan met een opleiding op
MBO-niveau. Zodra er meer analytische vaardigheden gevraagd worden, richt de markt zich op werknemers met minimaal HBO-niveau. Juist hier zijn de

vacatures moeilijk te vervullen. Het ziet er niet naar
uit dat er op korte termijn oplossingen voorhanden
zijn. Het aantal studenten informatica neemt weliswaar toe, maar niet voldoende. Bovendien is er een
gebrek aan ICT-docenten, van middelbare scholen tot
op WO-niveau.
Kinderopvang
Waar een paar jaar geleden nog overschotten waren
aan pedagogisch medewerkers kinderopvang, is er
nu een tekort aan gekwalificeerde medewerkers op
MBO-niveau 4 en pedagogisch coaches. De tekorten
zijn in de hand gewerkt door de wet Innovatie en
Kwaliteit Kinderopvang (IKK) waarin hogere eisen
worden gesteld op het gebied van opleiding en
taalniveau. Niet alle werkzoekende kinderopvangmedewerkers voldoen hieraan. Van een sterk groeiende
vraag is vooral sprake in de Randstad en in grotere
gemeenten elders in het land. Met name op de
babygroepen zijn de tekorten groot. Ook gastouderbureaus kampen met een tekort.
Onderwijs
Ondanks een verwachte daling van het aantal leerlingen, lopen de tekorten aan gekwalificeerd personeel
in het basisonderwijs de komende jaren naar alle
waarschijnlijkheid alleen maar op. Dit komt omdat
een deel van de huidige leerkrachten met pensioen
gaat en er te weinig studenten aan de pabo afstuderen. De tekorten spelen het meest in de Randstad,
maar laten zich ook daarbuiten steeds vaker voelen.
In het voortgezet en middelbaar onderwijs zijn in alle
regio’s vooral docenten exacte en taalkundige vakken
moeilijk te vinden. Het voortgezet onderwijs zoekt
met name vakdocenten beroepsonderwijs techniek
en verpleegkunde.
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Uw unieke opleidingsvraag vertaald naar
een passend programma
LOI Zakelijk leidt op voor bedrijven in uiteenlopende
branches en heeft een uitgebreid netwerk van
ervaren docenten, die tevens werkzaam zijn in het
werkveld. Maar wij weten ook: geen organisatie is
hetzelfde. Uw opleidingsvraagstukken zullen
verschillen van die van andere bedrijven. Wij vertalen
uw opleidingsvraag dan ook graag naar een uniek
maatwerktraject dat voldoet aan al uw wensen.

Goed luisteren en snel schakelen
Ons uitgangspunt is altijd om het gesprek aan te
gaan en te luisteren naar uw uitdagingen en op die
manier tot de best passende oplossing te komen. Ook
zorgen wij ervoor dat onze opleidingen altijd aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Dat bereiken
we door goed te luisteren en snel te schakelen.
Goed luisteren zit in onze cultuur: de vraag bepaalt
ons aanbod. We blijven daarom constant op de
hoogte van wat zich afspeelt in de werkvelden van
onze opleidingen. Verder luisteren we goed naar de
wensen van bedrijven en instellingen. Zo weten we
precies wat er speelt in de praktijk. En houden we
onze programma’s actueel en relevant.
Snel schakelen is voor ons vanzelfsprekend. Wij
kunnen programma’s snel aanpassen of ontwikkelen.
Dat geldt voor onze open programma’s, maar zeker
ook voor de maatwerkprogramma’s die we ontwikkelen samen met onze klanten.

Hanne Wiegman
Adviseur Leren en Ontwikkelen van LOI Zakelijk

“Onze uitdaging is de vraag van de werkgever
optimaal te matchen met de capaciteiten van de potentiële - werknemer. Studenten die al kennis en
vaardigheden hebben, kunnen zich bij ons om- of
bijscholen om op het vereiste eindniveau te komen.
Je kunt dan denken aan een HBO-bacheloropleiding,
een associate degree, een MBO-opleiding, een
opleidingsmodule of een skills training.”
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Maatwerk voor doorstromers
“In de zorg, het onderwijs en de kinderopvang zijn er
harde diploma-eisen voor medewerkers. Om op het
gewenste niveau te komen, is soms nog maar een
enkele module nodig. Dat kan een taalmodule zijn in
de kinderopvang of - in het onderwijs - een flexibele
weg door de Pabo. Voor doorstromers is dat ideaal.
Ze hoeven niet vier jaar in de schoolbanken te zitten
om zaken te leren die ze al lang weten en kunnen.
Ook voor de zorg hebben we dat soort maatwerkopleidingen ontwikkeld. Om van MBO- naar HBO-verpleegkunde door te stromen en van MBO-verzorgende naar MBO-verpleegkunde.”

“Onze uitdaging is de vraag van de werkgever
optimaal te matchen met de capaciteiten
van de - potentiële – werknemer”

Focus op ontbrekende kennis
“In de ICT is de situatie anders. Er zijn veel ICT’ers
die zonder specifiek vakdiploma altijd prima op
MBO-niveau konden meekomen. Maar door ontwikkelingen in de branche verschuift de vraag de laatste
tijd steeds meer richting HBO-vaardigheden als
kunnen analyseren en conceptueel en creatief
denken. Medewerkers die op MBO-niveau functioneren moeten daarvoor de schoolbanken in, hoewel ze
geen diplomaverplichting hebben.”
“De veranderde focus binnen de branche biedt ook
kansen voor HBO’ers zonder ICT-vakdiploma.
HBO’ers zijn soms bang de overstap naar de ICT te
maken omdat ze denken dat ze de bepaalde inhoude-

lijke kennis niet hebben. Dat is soms zo, maar ze
hebben wél de ‘nieuwe’ vaardigheden waarnaar nu
veel vraag is. De missende kennis kunnen wij ze
aanreiken.”

Begeleiding van zij-instromers én
werkgever
“Een andere doelgroep vormen zij-instromers die
vanuit een andere branche in de zorg of het basisonderwijs aan de slag gaan. Dat is voor zowel werkgever
als werknemer best spannend. De werkgever wil
weten wat voor vlees hij in de kuip heeft, de werknemer
of dat nieuwe vak echt wel wat voor hem is. Wij
helpen beiden. Wanneer de werkgever aangeeft wat
zijn doel is, welke mensen hij precies zoekt en hoe
wij daarop kunnen aansluiten, gaan we aan de slag.”

Hulp bij werving van nieuwe medewerkers
“Dat ‘aan de slag gaan’ betekent dat we met onze
marketingkennis en het netwerk van de werkgever
potentiële nieuwe medewerkers werven voor een
voortraject. In de zorg en het onderwijs bestaat zo’n
voortraject uit een snuffelstage, een module uit de
opleiding en een aantal toetsen op generieke vakken
of capaciteiten. De werkgever leert kandidaten op
deze manier goed kennen. En zij-instromers kunnen
inschatten of het nieuwe beroep bij ze past en of de
combinatie van werken en studeren iets voor ze is.
Onze ervaring is dat mensen best willen overstappen
als tijdens het voortraject hun vragen worden
omgezet in zekerheden. Soms zelfs als ze er in
salaris op achteruit gaan. Dat is heel verrassend.”
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Flexibel opleiden via LOI Zakelijk
Maak van uw medewerkers wendbare professionals
Wilt u weten wat LOI Zakelijk voor uw organisatie kan
betekenen? Onze Adviseurs Leren & Ontwikkelen
denken graag met u mee. LOI Zakelijk biedt ruime
keuze uit marktgerichte opleidingen in alle vakgebieden én op elk niveau. Bovendien vinden wij dat onderwijs zich moet aanpassen aan de student in plaats
van andersom. Daarom bieden wij de flexibiliteit die
nodig is om een opleiding sneller en efficiënter te
doorlopen. Bij de LOI kan dat met volledig erkend en
geaccrediteerd MBO- en HBO-onderwijs. Kies uit
open inschrijvingen of opleidingstrajecten op maat
voor een of meer medewerkers binnen uw bedrijf.

Subsidies en regelingen:
www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/nieuws/2020/01/nieuwsbericht-slim/
nieuwsbericht-slim-regeling
www.stap-budget.nl

Neem contact op
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Hebt u een
opleidingsvraagstuk of wilt u een groep medewerkers laten opleiden? Laat het ons weten! Samen
kijken we welk opleidingstraject het best past bij uw
organisatie. Neem contact op met LOI zakelijk via
071 – 545 1876 of kijk op www.loi.nl/zakelijk voor
meer informatie.

Meer weten?
Achtergrondinformatie en actuele informatie:
www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/vacatures
www.uwv.nl/overuwv/Images/moeilijk-vervulbare-vacatures-2019.pdf
www.uwv.nl/overuwv/Images/werkgeversgedrag-werving-en-behoud-van-personeel-2019.pdf
www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/14/bijna-180-duizendbanen-vervuld-door-polen
www.neth-er.eu/nl/nieuws/Stijgende-tekorten-aan-vaardigheden-de-EU

Colofon
Deze Whitepaper is een uitgave van LOI Zakelijk. Niets uit deze
uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Tekst & realisatie: Contenture, www.contenture.nl
Vormgeving: Reclamebureau LOI
Fotografie: LOI, gettyimages.
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