
M
enno’s achtergrond is organisatiepsychologie: 

“Ik ben gefascineerd door wat mensen beweegt 

op de werkvloer en de inbreng van diversiteit 

hierin. Na mijn promotieonderzoek heb ik mij 

onder andere gefocust op mentoring: jongeren weer terugleiden 

naar school en werk. Vervolgens ben ik aangesteld als associate 

lector Sociale Innovatie Hogeschool Windesheim. Al snel kwam ik 

op het spoor van TechYourFuture en hun doel: de goede aanslui-

ting tussen technisch onderwijs en de technische arbeidsmarkt. 

Mijn eerdere ervaringen kwamen hier in samen: de aansluiting 

tussen opleiding en werk én het werken met jongeren. Dit krijgt 

vorm in het onderzoeksproject ‘Aansluiting gezocht’.”

 
Breed en diep onderzoek

Het onderzoek ‘Aansluiting gezocht’ is breed en diep. Zo zijn er 

304 techniekbedrijven bij betrokken en zijn 81 jonge tech-

niekstarters voor langere tijd gevolgd. Vanuit de Techniekop-

leidingen zijn twee ROC’s en twee HBO’s betrokken. Menno: 

“Aanvullend benutten wij kennis uit eerdere onderzoeken onder 

1500 laatstejaars uit techniekopleidingen en 1200 werkenden in 

de techniek.”
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Techniekbedrijven moeten vaart maken met werken aan aantrekkelijk 

werkgeverschap. Anders verliezen zij hun aantrekkingskracht op vooral jonge 

technici. Tegelijkertijd ligt er de noodzaak voor techniekopleidingen om te 

vernieuwen als het gaat om kennis, vaardigheden en houding. Immers, de 

bedrijven roepen om de ‘technicus van de toekomst’ om alle innovaties te 

kunnen omarmen. Menno Vos, associate lector Sociale Innovatie Hogeschool 

Windesheim legt via zijn onderzoek ‘Aansluiting gezocht’ deze verbanden: 

“De kernvraag in ons onderzoek is deze: wat moeten jongeren leren en 

kunnen om mee te komen in deze nieuwe technische realiteit en wat moeten 

bedrijven doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor deze jongeren?”

“Het project ‘Aansluiting 
gezocht’ laat bedrijven, 

opleidingen en 
studenten niet óver 

maar mét elkaar praten”

Menno Vos, associate lector Sociale Innovatie 
Hogeschool Windesheim
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Dit is een artikel uit het jubileummagazine van TechYourFuture.
Het volledige magazine vind je op www.techyourfuture.nl.
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op basis van co-creatie na te denken over de uitdagingen van 

nu en de toekomst. “Ik zie het als een mooie publiek-private 

samenwerking waarin samen naar oplossingen wordt gezocht 

om de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven te optima-

liseren”, aldus Menno.

 Praten vanuit verschillende perspectieven
Vanuit zijn onderzoek vervulde Menno en zijn team al snel de rol 

van makelaar: “Wij hebben vanuit ons onderzoek diverse tools 

ontwikkeld. Eén daarvan is de Dialoogsessies. We gingen heel 

praktisch met de drie genoemde partijen praatsessies in om met 

elkaar te discussiëren over werken in de techniek en de daarvoor 

vereiste opleidingen. Het is heel nuttig gebleken dit issue vanuit 

verschillende perspectieven te laten belichten.” Te vaak worden 

er aannames gedaan over wat bedrijven zouden willen of wat 

werkvoorkeuren van jongeren zijn. Menno: ”De winst zat ‘m in 

de open en eerlijke manier waarop met elkaar over deze thema’s 

werd gesproken. Laagdrempeligheid en gelijkwaardigheid zijn 

wat mij betreft de succesfactoren van een Dialoogsessie.”

Vertaald in drie concrete tools
Het onderzoek startte in 2014 en ‘Aansluiting gezocht’ bevindt 

zich in de afrondende fase. Menno: “We hebben veel data verza-

meld, bijvoorbeeld over hoe MKB bedrijven hun bedrijfsstrategie 

afstemmen op hun personeels-

beleid. En ook: wat dat betekent 

voor welke vaardigheden 

medewerkers op de werkvloer 

moeten hebben. Maar vooral 

data over wat de specifieke 

behoeften van technische be-

drijven voor de nabije toekomst 

zijn. Met die informatie hebben 

we drie praktische tools ont-

wikkeld: de HR strategiescan, 

Technicus van de toekomst 

scan en de eerder genoemde 

Dialoogsessies. De eerste tool is 

inmiddels concreet uitont-

wikkeld, maar de tweede en 

derde tool willen we graag in de laatste fase doorontwikkelen. 

Bijvoorbeeld de tool Dialoogsessies willen we vertalen in een 

e-boek zodat techniekopleidingen ook zelf in staat zijn om deze 

sessies te organiseren, bijvoorbeeld in het kader van studieloop-

baanlessen. De tools zijn dus voor de praktijk ontwikkeld, maar 

leveren ook kennis op voor de gehele regio door de data die we 

op grote schaal verzamelen.”

Grote betrokkenheid TechYourFuture
TechYourFuture is nauw betrokken bij het onderzoeksproject 

“Aansluiting gezocht’, zowel procesmatig als inhoudelijk. Menno: 

“We hebben regelmatig overleg. Zij denken mee over hoe we 

activiteiten kunnen opzetten en geven ons toegang tot netwer-

ken. We werken bijvoorbeeld nauw samen met Sanne Weusthof, 

één van de onderwijskundigen van TechYourFuture. Zij is actief 

betrokken, bijvoorbeeld als sessieleider in de Dialoogsessies.”

“Te vaak worden er 
aannames gedaan over 

wat bedrijven 
 zouden willen of wat 
werkvoorkeuren van 

jongeren zijn”
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‘Aansluiting gezocht’: focus op twee parallelle ontwikkelingen
‘Aansluiting gezocht’ startte toen er in toenemende mate tekorten in de techniek ontstonden. 

Menno: “Naast de krapte op de technische arbeidsmarkt zagen we al snel een tweede urgente 

ontwikkeling: de enorme technische innovaties. Niet alleen binnen de techniek zelf, maar ook 

in andere sectoren. Een ontwikkeling die terecht veel maatschappelijke aandacht krijgt. Beide 

ontwikkelingen betekenen veel voor hoe je je arbeidsprocessen inricht en wat dit vergt van de 

medewerkers die je in dit arbeidsproces inzet. Eén van de kernvragen in ons onderzoek is dan ook: 

wat moeten jongeren leren en kunnen om mee te komen in deze nieuwe technische realiteit? Met 

in het kielzog daarvan de vraag wat het technisch onderwijs kan betekenen in het meegeven aan 

jongeren van kennis, vaardigheid én de goede houding.”

Mét elkaar praten in plaats van óver elkaar
Het onderzoek kijkt dus zowel naar jongeren, de technische bedrijven alsook de opleidingen: “Er 

wordt heel veel óver elkaar gepraat binnen deze groepen. Wij willen bereiken dat zij juist mét el-

kaar gaan praten. Een concrete wens van het technisch bedrijfsleven is bijvoorbeeld dat jongeren, 

naast hun ambitie, ook gewoon over de vaardigheden beschikken om in het bedrijf mee te komen 

in de processen, zoals kunnen communiceren en omgaan met onzekerheden. Tegelijkertijd oor-

delen de technische opleidingen dat het bedrijfsleven soms met onmogelijke wensen komt, zoals 

het afleveren van studenten die kant-en-klaar opgeleid zijn om een specifieke robot te kunnen 

bedienen.” De insteek van ‘Aansluiting gezocht’ is dan ook deze drie partijen bij elkaar te zetten en 
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