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Hoofdstuk 1

Kansen voor de technische sector
Afgelopen jaar presenteerden we samen met techniek topstudent Robin de uitkomsten van ons
onderzoek naar aantrekkelijk werkgeverschap voor jongeren. De burgemeester die de sessie leidde,
deed er alles aan om Robin te koppelen aan de directeuren van de meest innovatieve bedrijven van
Oost-Nederland. “Zij willen je erg graag hebben als stagiaire. Bij wie zou je het liefst stage willen
lopen?". “Nee, ik wil niet voor jullie werken”, antwoordde Robin zonder enige twijfel. “Ik ga stage
lopen bij het Solar Team, daar biedt men mij tenminste meer dan drie weken uitdaging en goede
begeleiding…’’
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1.1

Kansen voor de technische sector
KANSEN VOOR DE TECHNIEK SECTOR
Er is een weinig concreet beeld over de wensen en ervaringen van de nieuwe generatie technici. Wij gingen samen met hen aan
de slag om dat beeld concreter te maken.
1. Er zijn grote verschillen tussen wat technische bedrijven bieden en wat jongeren in de techniek zoeken. Wij vroegen aan
jongeren hoe de kloof tussen hen en bedrijven kan worden verkleind.
2. Wij volgden een aantal jongeren in de technische sector en verkenden samen met hen de best practices en de minder
goede ervaringen van werken in de techniek.
De nieuwe generatie jongeren ‘zoekt vooral plezier en vriendschap in werk’, ‘houdt geen rekening met bestaande grenzen’ en
‘trekt zich niets aan van bestaande hiërarchische verhoudingen’; zo beschrijven vele tientallen vakpublicaties de nieuwe
generatie baanzoekers. Die publicaties hebben de afgelopen jaren laten zien dat de nieuwste generatie medewerkers op een
andere manier naar werk kijkt. Hoe precies, blijft echter onduidelijk. Er is namelijk slechts een globaal beeld over wat de
nieuwste generatie medewerkers wil en bovendien is dat beeld onbetrouwbaar omdat het niet is gebaseerd op grootschalig
empirisch onderzoek. Het beperkte onderzoek dat er wel is, laat zien dat de nieuwste generatie technici een geheel eigen
voorkeur heeft voor werk. Daarnaast blijken er vele en grote verschillen te zijn tussen de voorkeuren van jonge technici en het
werk dat technische bedrijven bieden. In geen enkele sector blijken de verschillen zo groot. Er moet dus nogal wat gebeuren om
de aantrekkingskracht van de technische sector voor jonge technici te vergroten.
De afgelopen jaren zijn er veel beleidsgroepen,
adviesnotities, initiatieven en samenwerkingsverbanden
ontstaan die de kloof tussen jonge technici en bedrijven
hebben geprobeerd te verkleinen. Ook hebben zij veel
mooie initiatieven gelanceerd om de technieksector
aantrekkelijker te maken voor jongeren. In dit ebook
voegen wij iets toe aan alle bestaande initiatieven: we
hebben niet over jongeren gepraat, maar we hebben
jongeren met jongeren laten praten. Wat bedenken zij zelf
om de aantrekkingskracht van de technische sector te
verhogen? Wat zijn hun ervaringen in de techniek? Wat zijn
volgens hen best practices en minder goede dingen van de
techniek? In dit ebook vatten we hun belangrijkste
ervaringen samen.
In totaal zijn meer dan 1500 laatstejaars studenten uit technische opleidingen (vmbo tot universitair niveau) bevraagd en zijn
meer dan 1200 medewerkers in technische organisaties bevraagd naar de mate waarin zij de kenmerken ervaren die jongeren
belangrijk vinden. Daarnaast zijn nog eens 81 jonge technici gevolgd tijdens hun eerste werkzame jaren in de techniek: wat
ervaren ze, wat vinden ze belangrijk en wat raden ze werkgevers aan?
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Tenslotte zijn ook nog eens ongeveer 30 werkgevers gevraagd: wat verwachten zij van de jonge technicus van de toekomst? En
wat vinden jongeren van deze verwachtingen?
Gedurende ons avontuur ontdekten we al snel dat jonge technici, ondanks dat ze nog maar beperkte werkervaring hebben,
duidelijke voorkeuren hebben. Zij kunnen die voorkeuren ook heel specifiek benoemen, mits ze op een juiste manier bevraagd
worden. Bijvoorbeeld door te reflecteren op stage- en afstudeerervaringen, met goede voorbeelden en in de juiste setting. Een
andere belangrijke constatering is dat jonge technici benadrukken dat baan- en organisatiekenmerken uit te ruilen zijn. Zij
realiseren zich en accepteren dat niet al hun voorkeuren aanwezig kunnen zijn in een baan en organisatie.
Met diverse afstudeerstudenten van de Saxionopleidingen Toegepaste Psychologie en Human Resource Management hebben we
samen met jonge technici tips voor werkgevers opgesteld. In dit ebook leest u de uitkomsten. De foto’s die gebruikt zijn in dit
ebook, zijn gemaakt door de studenten van Saxion of komen van de gratis toegankelijke techniekbeeldbank met fotomateriaal
van jongeren in de techniek.
Wij zijn benieuwd naar uw reactie!
Stephan Corporaal en studenten. (Tom Elias, Ingrid op den Dries, Sjoerd Peters, Stefan Karg, Rick Boersma, Hasher Ahmadi, Kim
Slot, Elisabeth van der Bijl en nog vele anderen) namens TechYourFuture.
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Hoofdstuk 2

Wat jongeren willen

Wat zoekt de nieuwe generatie technici in werk? We vroegen aan meer dan 1500 laatstejaars (v)mbo
en hbo-studenten uit de techniek welke kenmerken zij het meest belangrijk vinden in hun
toekomstige baan en organisatie. Ze bleken in staat om erg precies aan te geven wat ze verwachten
en zijn conservatiever dan we tot nu toe dachten. In dit hoofdstuk wordt op een rijtje gezet hoe een
jonge technicus denkt over werk!
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2.1

Dit vinden jongeren het meest belangrijk
Jongeren vinden dezelfde baan- en organisatiekenmerken belangrijk als voorgaande generaties
Jongeren vinden dezelfde baan- en organisatiekenmerken net zo belangrijk als voorgaande generaties. De voorkeuren van jonge
baanzoekers in de techniek zijn minder vernieuwend dan vaak wordt verondersteld in onderzoek en publicaties over Generatie
Y; dat is de eerste en belangrijke conclusie van onze gesprekken met, en vragenlijsten onder jongeren. We ontdekten dat jonge
technici aantrekkelijke banen en organisaties vooral associëren met kenmerken op het gebied van werkinhoud, werkomgeving
en imago. Voor werkinhoud zijn dat de kenmerken: uitdaging, afwisseling en autonomie. Voor werkomgeving zijn dat de
kenmerken: omgang met het collega’s, type leidinggevende, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, de fysieke werkplek
en flexibiliteit in werktijden en de plaats van het werk. Voor imago is dat het innovatieve imago van de producten en diensten
van de organisatie. Dat zijn dezelfde type baan- en organisatiekenmerken waarvan wervingsonderzoek heeft aangetoond dat zij
in relatie staan met de aantrekkelijkheid van een baan en organisatie. Ons onderzoek geeft daarmee aanwijzingen dat de
nieuwste generatie baanzoekers helemaal

niet zulke vernieuwende voorkeuren

heeft dan andere generaties, zoals

dat vaak in generatieonderzoek wordt verondersteld. Het weerlegt bovendien veel (populaire) publicaties over generatie Y, die
suggereren dat jonge medewerkers andere baan- en organisatiekenmerken prefereren dan oudere medewerkers, zoals
voorkeuren op het gebied van maatschappelijk ondernemen, een heel ander type leiderschap. De nieuwe generatie technici is
dus niet zo heel uniek als vaak wordt verondersteld.

8

De manier waarop zij die kenmerken uitleggen is echter wel anders
Op het moment dat we kijken naar de aspecten die jonge baanzoekers met baan- en organisatiekenmerken op het gebied van
werkinhoud en werkomgeving associëren en de manier waarop ze die aspecten beschrijven, valt op dat ze dat op een geheel
eigen manier doen. Begrippen als uitdaging, afwisseling en doorgroeimogelijkheden worden door hen heel anders beschreven
dan doorgaans gebruikelijk is.
Zo wordt uitdaging onder andere geassocieerd met het doen van taken die aansluiten op bestaande kennis. Jonge baanzoekers
benaderen het begrip daarmee vanuit een heel ander perspectief dan het traditionele, waarin vooral het uitvoeren van complexe
taken en nieuwe dingen leren centraal staat. Jonge baanzoekers ervaren het als uitdagend wanneer werk aansluit op
bijvoorbeeld hun opleiding, zeker in het begin van hun carrière: het geeft hen de kans om zichzelf te bewijzen. Afwisseling
associëren jonge baanzoekers niet alleen met afwisseling in het type taken, maar vooral met afwisseling in sociale contacten en
afwisseling in het type werkplek: het werken in verschillende ruimten of afdelingen. Het gaat er volgens hen om dat ze niet een
groot deel van de tijd doorbrengen achter hun computer, in hetzelfde team (hoger opgeleiden) of dat zij continu op dezelfde
werkplek bezig zijn. Autonomie definiëren jonge baanzoekers behalve met vrijheid in de inrichting van hun werkzaamheden,
vooral met vertrouwen en duidelijkheid. Jonge baanzoekers beschrijven dat ze zelfstandig in alle vrijheid willen werken en dat
dat gerealiseerd kan worden op het moment dat ze vertrouwen krijgen van de leidinggevende, precies weten wat ze moeten
doen, hoe ze het moeten doen en wat ze moeten opleveren. Op die manier kan er zelfstandig gewerkt worden en hoeft er niet
continu om hulp te worden gevraagd.
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Wat vinden jongeren het meest belangrijk?
Toen bleek dat jongeren een heel eigen definitie geven aan de kenmerken die zij belangrijk vinden in werk, besloten we om
continu door te vragen en zo precies mogelijk vast te stellen welke kenmerken zij het allerbelangrijkst vinden. Er zijn drie
aspecten die jongeren het allerbelangrijkst vinden: duidelijkheid, sfeer en respect van de leidinggevende. Het minst belangrijk
vinden zij: thuiswerken en het ontwikkelen van vriendschappen met collega’s.

Ranglijst van voorkeuren van jongeren
Baan- of organisatiekenmerk

(1-5)

Autonomie en duidelijkheid: duidelijkheid inhoud/
verwachtingen van werk
collega’s: sfeer

4,3

leidinggevende: respect van de leidinggevende

4,3

fysieke werkplek: werkomstandigheden

4,3

uitdaging: nieuwe dingen leren

4,2

uitdaging: taken doen die impact hebben op
klanttevredenheid/die resultaat voor de organisatie
opleveren
autonomie en duidelijkheid: vertrouwen

4,2

duidelijkheid over werktijden en werkdagen

4,2

opleidingsmogelijkheden

4,2

doorgroeimogelijkheden

4,2

imago

4,2

Baan- of organisatiekenmerk
uitdaging: taken doen die aansluiten op bestaande kennis
afwisseling in type taken
collega’s: hulp van collega’s
leidinggevende: ruimte om mee te beslissen
afwisseling in sociale contacten
autonomie en duidelijkheid: vrijheid in de inrichting van
het werk
flexibiliteit in werkdagen en werktijden
afwisseling in type werkplek
fysieke werkplek: beschikbaarheid van technologie
leidinggevende: persoonlijke interesse
collega’s: vriendschappen ontwikkelen
flexibiliteit: thuiswerken

4,3

4,2

(1-5)
4,1
4,1
4,1
4,1
4,0
3,9
3,7
3,6
3,6
3,5
3,3
3,1
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Jongeren zijn in staat op hun voorkeuren precies en realistisch te beschrijven
Zijn jonge baanzoekers, die erg jong zijn en nog geen werkervaring hebben, wel in staat om hun voorkeuren te uiten en zijn ze
dus in staat om de aantrekkelijkheid van een organisatie te beoordelen? Onze discussies met jongeren laten zien dat ze
duidelijke voorkeuren hebben en die ook heel specifiek kunnen uitdrukken, mits dat op een juiste manier bevraagd wordt,
namelijk door het reflecteren op bijvoorbeeld stage- en afstudeerervaringen.
Een andere relevante constatering vanuit de eerste studie is dat jongeren benadrukken dat baan- en organisatiekenmerken uit
te ruilen zijn. Zij realiseren én accepteren dat niet al hun voorkeuren aanwezig kunnen zijn in een baan en organisatie. Zo
beschrijven ze dat een gebrek aan doorgroeimogelijkheden kan worden opgevangen met veel afwisseling in het type taken of
door een onderlinge roulatie van functies. Een gebrek aan mogelijkheden voor het volgen van opleidingen kan uitgeruild worden
met uitdagende en afwisselende taken. Een gebrek aan duidelijkheid kan uitgeruild worden door het type leidinggevende. De
nadrukkelijke mogelijkheid tot uitruilen maakt dat er geen lijst met minimumvoorwaarden kan worden opgesteld die
noodzakelijk is om jonge baanzoekers te werven. Bovendien relativeert het uitruilen de constatering dat mensen in de afgelopen
decennia steeds meer van betaalde arbeid zijn gaan verwachten; in het bijzonder de veel terugkomende conclusie in
praktijkpublicaties dat Generatie Y alles tegelijk wil (“they want it all and now”). Dat is goed nieuws voor organisaties die niet
kunnen voorzien in alle voorkeuren van jonge baanzoekers door bijvoorbeeld een te beperkte omvang; zij kunnen een gebrek
aan bepaalde baan- en organisatiekenmerken compenseren met extra aandacht voor baan- en organisatiekenmerken die wel
aanwezig zijn. Bij deze conclusie moet echter wel een kanttekening worden geplaatst. Dit onderzoek is uitgevoerd in een
periode van laagconjunctuur. Mogelijk werkt dat door in de voorkeuren van jongeren: zij accepteren sneller het ontbreken van
bepaalde kenmerken in een baan en organisatie. Mogelijk was deze uitkomst anders geweest op het moment dat dit onderzoek
was uitgevoerd in een periode van hoogconjunctuur.

“We begrijpen best dat een kleiner bedrijf ons niet zoveel doorgroeimogelijkheden kan bieden. Het werk moet nou eenmaal
gedaan worden en dat is vaak jaren hetzelfde. Maar is het niet voor ons allebei interessant dat we dan in ieder geval regelmatig
rouleren qua functie of afdeling? Waarom willen organisaties ons vast laten roesten in één functie?
Beperkte verschillen tussen hoger en lager opgeleiden.
Onze verkenning van voorkeuren van jonge baanzoekers interessant omdat dit onderzoek een van de weinige
wervingsonderzoeken is, waarin ook de groep lager opgeleide jonge baanzoekers wordt meegenomen. Onderzoek wordt
namelijk tot nu toe vooral uitgevoerd onder hoge opgeleide baanzoekers. Dit onderzoek laat zien dat lager opgeleide jonge
baanzoekers ongeveer dezelfde kenmerken relateren met aantrekkelijke banen en organisaties dan hoger opgeleide
baanzoekers. Dat is opvallend omdat, hoewel wervingsonderzoek naar lager opgeleiden beperkt is, vaak verondersteld dat dat
lager opgeleide jongeren op een andere manier naar werk kijken. Zij zouden minder waarde hechten aan uitdaging en
afwisseling, en meer aan materiële kenmerken als zekerheid en status. Opvallend is ook dat een aanzienlijk deel van vmbo'ers
en mbo'ers dat vooroordeel erkent en ervaart in hun stageperiode. Zij benoemen vaak als ervaring 'het gebrek aan respect van
werkgevers' voor hun voorkeuren. Zij voelen zich "behandeld als ondergewaardeerde werknemers", die "alleen afkomen op een
goed salaris" en voelen zich soms "als een robot behandelt"’. Volgens hen realiseren werkgevers zich onvoldoende duidelijk dat
zij ook sterke voorkeuren hebben voor kenmerken als ontwikkeling en uitdaging.
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Salaris is een belangrijke randvoorwaarde
Tenslotte constateren we in de focusgroepdiscussies
het grote belang dat jongeren hechten aan de hoogte
van het salaris. Dat is volgens hen een noodzakelijke
randvoorwaarde. Zowel jongeren uit het vmbo en mbo
als het hbo, benoemen dat ze de hoogte van het salaris
voornamelijk gebruiken om snel een selectie te maken
tussen verschillende baanmogelijkheden. Dat komt
overeen met de verwachting die in eerder
wervingsonderzoek is uitgesproken. Dat onderzoek laat
zien dat het salaris geen substantiële voorspeller is
voor de aantrekkelijkheid van een baan, maar
veronderstelt dat baanzoekers in de eerste fasen van
het zoekproces makkelijk te vergelijken, objectieve
criteria als salaris gebruiken om snel een selectie te maken tussen de grote hoeveelheid baanmogelijkheden. Ons onderzoek
laat echter ook zien dat jongeren vanuit alle opleidingsniveaus niet in staat zijn om voorkeuren voor het salaris te uiten: velen
van hen hebben geen idee wat een goed salaris is en zijn niet in staat om uit te leggen op basis van welke vergelijkingscriteria
ze bepalen of een salaris acceptabel is. Waarschijnlijk kunnen ze zich pas een goed beeld vormen van het gewenste salaris, op
het moment dat ze een baankeuze maken. Wij hebben de voorkeuren voor het salaris dan ook niet kunnen bevragen in dit
onderzoek.
In de volgende paragrafen wordt per kenmerk uiteengezet welke voorkeuren jonge technici hebben voor de baan- en
organisatiekenmerken die zij belangrijk vinden in werk.
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2.2

Uitdaging
UITDAGING VOLGENS JONGEREN:
Taken doen die aansluiten op bestaande kennis.
“Taken doen die aansluiten op bestaande kennis taken die aansluiten op mijn kennis, op dingen die ik al kan en het
doen van taken waarvan ik zeker weet dat ik ze kan’’.
Nieuwe dingen leren
‘’Taken doen waarmee ik veel verschillende dingen leer, taken doen die nieuw zijn en problemen oplossen die nieuw
zijn’’.
Taken doen die impact hebben op de klant en /of de organisatie
Taken doen die als doel hebben om klanten tevredener te maken, die op korte termijn resultaat opleveren voor de
klant of voor het bedrijf, taken waarmee de organisatie verbeterd kan worden’’.
Studenten en scholieren in de techniek hebben drie type voorkeuren op het gebied van uitdaging: taken doen die
aansluiten op bestaande kennis, nieuwe dingen leren en taken doen die impact hebben op de klant en/of organisatie.
Taken doen die aansluiten op bestaande kennis

Wat vinden jongeren?
Volgens jongeren ontstaat uitdaging pas wanneer taken aansluiten op bestaande kennis, omdat er dan een beroep wordt
gedaan op datgene wat ze geleerd hebben. Juist daardoor zijn ze in staat om prestaties te laten zien aan collega’s en de
leidinggevende(n). Volgens hen komt het nogal eens voor dat ze simpel, routinematig werk moeten doen dat helemaal geen
beroep doet op hun kennis en vaardigheden. Anderzijds benoemt een groot aantal jongeren als schrikbeeld het doen van werk
dat een te groot beroep doet op hun kennis en vaardigheden, met als gevolg dat de baan te moeilijk is of tot te veel stress leidt.

Wat adviseren jongeren?
Volgens jongeren is de inrichting van hun eerste halfjaar bij een organisatie essentieel. In dat halfjaar zou volgens jongeren de
nadruk moeten liggen op inwerken in een breed aantal verschillende functies, machines of projecten. Een vaste contactpersoon
in de vorm van een vakman, volgens de jongeren het liefst een wat ouder en ervaren persoon, zou de jongeren daarbij moeten
ondersteunen.
Deze vakman zou volgens de jongeren prima ‘aanvoelen’ wat te moeilijk of juist te makkelijk voor de jongeren is. De vakman
zou jongeren moeten ondersteunen en stap voor stap begeleiden bij het doen van meer complexere werkzaamheden.
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Nieuwe dingen leren

Wat vinden jongeren?
Jongeren beschrijven nieuwe dingen leren als: het leren van verschillende soorten dingen (alle opleidingsniveaus), dingen doen
die helemaal nieuw zijn en het ontwikkelen van hun vaardigheden. Zij zien graag dat de baan hen steeds een stapje verder
brengt in enerzijds hun manier van omgang met klanten, collega's en leidinggevenden en anderzijds in hun technische of
inhoudelijke kennis van processen, procedures, technieken en het vakgebied. ‘Nieuwe dingen’ wordt erg uiteenlopend
gedefinieerd. Jongeren uit de techniek beschrijven het vooral als het leren van nieuwe technieken (machines, handelingen,
processen) of het verbreden van kennis met betrekking tot met name commerciële-en managementvaardigheden.

Wat adviseren jongeren?
Met name lager opgeleide jongeren hebben vanuit hun stage de ervaring dat er slechts beperkt nieuwe dingen worden geleerd
in werk. Zij adviseren om meer aandacht te besteden aan het doorbreken van routine. Volgens hen kan dat op een eenvoudige
manier gerealiseerd worden. Zij noemen aspecten als: “steeds iets meer verantwoordelijkheid geven”, “ons kennismaken met
'nieuwe machinetechnieken via interne begeleiding of een externe cursus”. Mbo’ers en hbo’ers adviseren vooral meer aandacht
voor het leren van vaardigheden als klantcontact, communicatieve vaardigheden, commerciële vaardigheden of leidinggevende
vaardigheden. Zij hechten er voornamelijk waarde aan dat dit ‘on-the-job’ en met veel praktische feedback wordt geleerd in
plaats van een “algemene cursus”.
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Taken doen die impact hebben op de klant en/of organisatie

Wat vinden jongeren?
Jongeren stellen dat het nogal eens voorkomt dat er werk moet
worden gedaan dat redelijk onzinnig is omdat “het nu eenmaal moet
volgens procedures of vanwege bureaucratisch gedoe” of dat het
onduidelijk is wat de toegevoegde waarde van het werk is. De
jongeren menen dat er meer uitdaging ontstaat op het moment dat
duidelijk is welke invloed het werk heeft op de verbetering van
klanttevredenheid of de verbetering van de organisatie, met name
als die invloed op korte termijn zichtbaar is. Zij willen werk dat meer
is dan beleidsrapportages schrijven (hbo’ers) of werk voorbereiden
zonder dat duidelijk is wat de klant er nu echt van vindt (mbo’ers).
Bovendien is het erg belangrijk om te zien dat het werk in relatie
staat met tevreden klanten of resultaten voor het bedrijf. Dat geeft
naar hun mening een bevestiging dat het werk dat gedaan wordt
zinvol is, en zorgt het bovendien voor het gevoel dat het werk dat
wordt gedaan belangrijk is en geeft de mogelijkheid om te
beoordelen of het werk dat gedaan wordt goed is uitgevoerd.

Wat adviseren jongeren?
Voor jongeren is de plaats van hun werk in het gehele proces, bedrijf
of traject naar eindproduct vaak onvoldoende duidelijk. Zij adviseren
om meer aandacht te besteden aan de kennismaking met het bed
rijf als geheel in de inwerkperiode. Dat kan volgens hen bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden om een halve dag mee te
draaien in verschillende teams of afdelingen. Hbo’ers benadrukken vooral het belang om technici en de marketeers samen te
brengen om een scherper beeld te krijgen van het product, de wensen van de klant en eventuele veranderde
marktomstandigheden.
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2.3

Afwisseling
AFWISSELING VOLGENS JONGEREN:
Afwisseling in sociale contacten

’’Met veel verschillende collega’s binnen en buiten de organisatie in contact komen, afwisseling tussen werk wat ik alleen doe en
met anderen, met veel verschillende afdelingen in het bedrijf in contact komen’’.
Afwisseling in type werkplek

‘’Op veel verschillende plekken binnen het bedrijf werken, op veel verschillende afdelingen van het bedrijf werken, en in veel
verschillende ruimtes werken’’.
Afwisseling in in type taken

’’Afwisseling van simpele en moeilijke taken, veel verschillende soorten taken uitvoeren, en afwisseling tussen het soort taken’’.
Studenten en scholieren in de techniek hebben drie typen voorkeuren op het gebied van afwisseling: afwisseling in sociale
contacten, afwisseling in type werkplek en afwisseling in type taken.
Afwisseling in sociale contacten
Wat vinden jongeren?
Jongeren beschrijven dit als de afwisseling tussen werk met sociale contacten en individueel werk, zoals computerwerk.
Bovendien gaat het om het in contact komen met verschillende typen collega’s of klanten. Het gaat jongeren erom dat ze niet
maandenlang met hetzelfde team hoeven te werken want na een tijdje ben je op elkaar uitgekeken, inspireer je elkaar niet meer,
ga je je ergeren aan elkaar en kun je weinig meer van elkaar leren. Juist voor iemand zonder ervaring is het nodig dat je met
veel verschillende soorten mensen werkt, zodat je verschillende manieren van werken leert.

Wat adviseren jongeren?
Jongeren uit alle opleidingsniveaus eisen veel meer aandacht voor het creëren van een loopbaan in een bedrijf waarmee ze met
verschillende collega’s in aanraking komen. Zij zien de noodzaak in van blijven leren, en geloven dat dit het best gerealiseerd
kan worden door niet de hele tijd met dezelfde collega’s te werken. Zij denken dat afwisseling in collega’s eenvoudig
gerealiseerd kan worden door het werken aan verschillende projecten, functieroulatie en meer aandacht voor het kennismaken
met collega’s van andere afdelingen tijdens de inwerkperiode. Daarnaast adviseren zij het opzetten van (project)teams,
bestaande uit marketeers, technici en financials om nieuwe producten of diensten te verkennen.
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Afwisseling in type werkplek

Wat vinden jongeren?
Met name vmbo’ers en mbo’ers hechten veel waarde aan afwisseling in het type werkplek, bijvoorbeeld het werken in
verschillende ruimten of afwisseling tussen afdelingen. Zij willen niet continu op dezelfde werkplek werken, maar juist op
meerdere plekken in het bedrijf. Jongeren associëren dat met allerlei voordelen zoals nieuwe contacten, het gehele bedrijf leren
kennen en niet verveeld raken door de hele tijd te werken in dezelfde omgeving. Hbo'ers vinden vooral het werken op
verschillende afdelingen erg belangrijk. Zij benadrukken daarbij dat het niet genoeg is om samen te werken met andere
afdelingen, maar dat het hen gaat om het fysiek aanwezig zijn op verschillende afdelingen of plekken van het bedrijf. Dat levert
niet alleen interessante nieuwe contacten op, maar daarmee wordt ook het nut van de verschillende taken en het overall-plaatje
van het bedrijf duidelijk.

Wat adviseren jongeren?
Hoger opgeleide jongeren benadrukken vooral het benutten van de mogelijkheden van bedrijfsterreinen of ‘High Tech
Campussen’: opzetten van poules waarin werknemers kunnen worden uitgewisseld door verschillende bedrijven. Volgens
jongeren uit het mbo en hbo is de inrichting van hun eerste halfjaar bij een organisatie essentieel. In dat halfjaar zou volgens
jongeren de nadruk moeten liggen op het inwerken in een breed aantal verschillende functies, machines of projecten. Jongeren
uit alle opleidingsniveaus benadrukken het belang van taak- en functieroulatie.
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2.4

Duidelijkheid en Vrijheid
Duidelijkheid
“Duidelijkheid over wat er precies van mij verwacht wordt, waar ik verantwoordelijk voor ben en wat ik precies moet doen’’.
Vertrouwen
‘’Niet steeds gecontroleerd worden, een leidinggevende die zich niet steeds bemoeit met mijn werk, en vertrouwen om werk
zelfstandig uit te voeren’’.
Vrijheid in de inrichting van het werk
“Zelf de volgorde van werkzaamheden bepalen, zelf bepalen hoe ik mijn werk uitvoer, en zelf bepalen wanneer ik iets ga
doen’’.
Studenten en scholieren in de techniek hebben drie typen voorkeuren op het gebied van duidelijkheid en vrijheid: duidelijkheid,
vertrouwen en vrijheid in de inrichting van het werk.
Duidelijkheid over inhoud/verwachtingen van werk

Wat vinden jongeren?
Jongeren uit met name het vmbo en mbo associëren autonomie op de
eerste plaats met de mate waarin er duidelijkheid is in de organisatie
over het werk dat moet worden uitgevoerd. Duidelijkheid is voor hen
een essentieel onderdeel van autonomie: hoe meer duidelijkheid over
de inhoud en manier van werken, hoe zelfstandiger het werk gepland
en uitgevoerd kan worden. Zij willen weten welk werk gedaan moet
worden, hoe dat werk gedaan moet worden (alle opleidingsniveaus)
en eisen veel duidelijkheid over de regels van de organisatie (vooral
vmbo'ers en mbo'ers) en verantwoordelijkheden die bij het werk
horen (vooral hbo'ers).

Wat adviseren jongeren?
Jongeren hebben een erg grote behoefte aan duidelijkheid en
structuur. Volgens jongeren kunnen organisaties op de volgende
manieren in die behoefte voorzien:

 Ontwikkel een aantal specifieke opdrachten voor de
inwerkperiode van jongeren waarmee zij stap voor stap aan de
slag kunnen met het verkennen van de organisatie, het
verkennen van hun werkzaamheden, het leren kennen van
collega's, management en de afdelingen van de organisatie.
Niet alleen helpt dat om op een gestructureerde manier het
bedrijf te leren kennen, ook biedt het mogelijkheden om in
korte tijd met veel verschillende mensen te spreken en
daarmee snel een beeld te krijgen van bijvoorbeeld
besluitvormingsprocessen, en ontwikkelings- en
doorgroeimogelijkheden in de organisatie.
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 Breng jongeren in contact met een senior medewerker, een vakspecialist, die begeleidt, stuurt en inspireert in het doen
van werkzaamheden, wordt veel genoemd door jonge baanzoekers. Dat is veelal niet een leidinggevende maar een senior
vakspecialist die al vele jaren praktijkervaring heeft. Duidelijkheid over opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden is ook
erg relevant. Jonge technici waarderen de meester/gezel-relatie.


Wees duidelijk over opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Volgens jongeren is vaak veel mogelijk in organisaties,
maar wordt dat verborgen gehouden. Ze benadrukken dat ze absoluut niet graag met ‘persoonlijke
ontwikkelingsplannen’ willen werken. Ook waarderen ze de coachingsgesprekken niet, waarin ze gevraagd wordt “wat ze
nou eigenlijk willen, en waar hun talent ligt”. Ze zien het liefst uitgetekende loopbaantrajecten, waarin ze veel
verschillende ervaringen kunnen opdoen en langzaamaan ontdekken wat ze eigenlijk willen en waarop ze zich in de
toekomst verder willen focussen en ontwikkelen.

Vertrouwen

Wat vinden jongeren?
Met name vmbo'ers en mbo'ers noemen vertrouwen van de
leidinggevende en collega's als een essentieel aspect van autonomie.
Vertrouwen omschrijven ze als: ‘’vertrouwen in mij, dat ik mijn werk
goed doe, vertrouwen om mijn werk zelfstandig te kunnen uitvoeren,
en niet continu gecontroleerd worden’’ (vmbo en hbo). Hbo'ers
beschrijven het vooral als: ‘’het niet steeds hoeven te verantwoorden
waarmee ik bezig ben en een leidinggevende die zich niet continu
bemoeit met het werk.’’ Vertrouwen is voor jongeren een belangrijk
aspect van autonomie, omdat er zonder dat vertrouwen niet
zelfstandig gewerkt kan worden, ook al biedt de inhoud van het werk
erg veel vrijheid in de manier van werken.

Wat adviseren jongeren?
Vertrouwen komt volgens jongeren met name tot uitdrukking door
een leidinggevende of productieleider die de jongeren steeds meer
verantwoordelijkheden geeft of hen betrekt in nieuwe projecten of
werkzaamheden. Volgens jongeren is het niet vanzelfsprekend dat
een leidinggevende daar altijd genoeg gevoel voor heeft. Daarvoor is
het zaak om bijvoorbeeld een ervaren vakman in te zetten
Vrijheid in de inrichting van het werk

Wat vinden jongeren?
Jongeren beschrijven dit als de mate waarin er ruimte is om zelf te
bepalen hoe bepaalde resultaten in het werk behaald kunnen worden.
Ze benoemen daarbij vooral zaken op het gebied van planning van
het werk, zoals zelf de volgorde van werkzaamheden kunnen bepalen, zelf bepalen hoe ze hun werk organiseren en zelf
bepalen wanneer ze iets gaan doen.

Wat adviseren jongeren?
Jongeren denken dat het aspect vrijheid bij de meeste bedrijven eerder te veel dan te weinig aanwezig zou zijn. Zij hebben er
vertrouwen in dat werkgevers hen voldoende vrijheid geven om voor een deel zelf te bepalen op welke manier het werk precies
wordt gedaan. Zij adviseren werkgevers om met name aandacht te geven aan het geven van feedback op de manier van werken.
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Afwisseling in type taken

Wat vinden jongeren?
Dit aspect wordt door jongeren in alle opleidingsniveaus omschreven als de afwisseling tussen simpele en moeilijke taken en
het doen van (veel) verschillende soort taken. Mbo’ers beschrijven het vooral als het voorkomen van eentonig werk en
benadrukken de afwisseling tussen simpele en moeilijke taken. Hbo'ers beschrijven het vooral als het doen van veel
verschillende soorten taken tegelijkertijd. Dit aspect wordt door alle opleidingsniveaus opvallend vaak benadrukt. Veel jongeren
willen niet "de hele dag hetzelfde werk moeten doen" (mbo'ers), erg '’monotoon werk moeten verrichten" (vmbo'ers) of "te
weinig verschillende soorten taken kunnen uitvoeren" (hbo'ers).

Wat adviseren jongeren?
Jongeren adviseren bedrijven om hun werk niet te zien als ‘vaststaande functie’ maar als ‘ontwikkelingstraject’. Volgens
jongeren is de inrichting van hun eerste halfjaar bij een organisatie essentieel. In dat halfjaar zou volgens jongeren de nadruk
moeten liggen op inwerken in een breed aantal verschillende functies, machines of projecten. Een vast contactpersoon in de
vorm van een vakman, volgens de jongeren het liefst een wat ouder en ervaren persoon, zou de jongeren daarbij moeten
ondersteunen en kan volgens de jongeren prima ‘aanvoelen’ wat te moeilijk of juist te makkelijk voor de jongeren is. De vakman
zou jongeren moeten ondersteunen en stap voor stap begeleiden bij het doen van meer complexere werkzaamheden.
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2.5

Opleiding & ontwikkeling
OPLEIDING & ONTWIKKELING VOLGENS JONGEREN:
Opleidingsmogelijkheden

‘’Het volgen van een cursus die directe koppeling heeft met werk, de mogelijkheid om in deeltijd een opleiding te volgen, een
opleidingsprogramma dat gekoppeld is aan het doorstromen naar hogere functies, en een opleidingstraject dat voor mij
persoonlijk is samengesteld’’.
Doorgroeimogelijkheden

“Doorgroeien naar functies met meer zelfstandigheid, met meer contact met mensen buiten de organisaties, met meer
verantwoordelijkheid, met verschillende functies en doorgroeien naar een leidinggevende functie’’.
Studenten en scholieren in de techniek hebben twee typen voorkeuren op het gebied van opleiding en ontwikkeling:
opleidingsmogelijkheden en doorgroeimogelijkheden.
Opleidingsmogelijkheden
Wat vinden jongeren?

Jongeren beschrijven dit aspect als de mogelijkheid om tijdens werktijd een cursus of een gehele opleiding te volgen. Vooral
vmbo’ers en mbo’ers uit de technische sector en hbo’ers van sociale opleidingen benadrukken het belang van
ontwikkelingsmogelijkheden. De cursus en opleiding moeten aansluiten op het werk dat men uitvoert en bij voorkeur moet het
opleidingstraject persoonlijk worden samengesteld en samenhangen met mogelijkheden om door te stromen naar hogere
functies in de organisatie.
Wat adviseren jongeren?
Vrijwel alle jongeren geven aan dat de eerste prioriteit is om de mogelijke opleidingsrichtingen beter te beschrijven en ook
regelmatig te bespreken. Zij houden niet van een type gesprek als: ‘’wat wil je zelf?’’ of ‘’waar liggen je talenten?’’. Zij vinden
dat het bedrijf hen moet ondersteunen bij het ontdekken wie ze zijn en wat relevant is om te leren, door in ieder geval een
aantal richtingen uit te tekenen. Relevant om te onthouden is
dat jongeren ervaren dat de opleidingsstof niet altijd past bij het
werk in de praktijk. Ze hebben het liefst direct toepasbare, ‘onthe-job’ opleidingsmogelijkheden.
Doorgroeimogelijkheden

Wat vinden jongeren?
Jongeren uit alle opleidingsniveaus beschreven dit aspect als het
kunnen doorgroeien naar andere functies met meer
zelfstandigheid, meer klantcontact, meer verantwoordelijkheid
of meer leidinggevende aspecten. Doorgroeien hangt dus in de
ogen van jongeren niet alleen samen met groeien naar functies
die hoger in de hiërarchie liggen, maar doorgroeien is vooral het
groeien naar andere typen functies.
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Wat adviseren jongeren?
Veel jongeren wijzen in de eerste plaats op het belang dat organisaties moeten denken in ontwikkelingstrajecten in plaats van
een statische functie met jarenlang dezelfde werkzaamheden. De sterke voorkeuren van jongeren op het gebied van afwisseling
in sociale contacten, doorgroeimogelijkheden, ontwikkelingsmogelijkheden en werkomstandigheden wijzen hierop. Dit type
voorkeuren geeft aanwijzingen voor een aantrekkelijk alternatief: een ontwikkelingstraject. In dat traject worden jongeren
gedurende een aantal jaren aan verschillende afdelingen, projecten of zelfs werkgevers toegewezen om veel verschillende
werkervaring op te doen. Gedurende dat traject worden zij gekoppeld aan senior medewerkers die hen on-the-job opleiden of
volgen zij een opleidingsprogramma. In tegenstelling tot traditionele traineeships is dit alternatieve contract niet zozeer gericht
op high potentials die de ambitie hebben om een leidinggevende functie te gaan vervullen, maar vooral op gemiddelde, jonge
starters die breed inzetbaar opgeleid willen worden. Het voorziet in de behoefte van jonge technici die veelal het schrikbeeld
uiten van een werkplek waarbij jarenlang, in dezelfde ruimte, met dezelfde collega’s, hetzelfde type werk wordt gedaan.

22

2.6

Flexibiliteit
FLEXIBILITEIT VOLGENS JONGEREN:
Duidelijkheid over werktijden werkdagen
“Vaste werktijden, vaste werkdagen en ruim van te voren duidelijk op welke dagen en tijden ik werk’’.
Flexibiliteit in werkdagen en werktijden
“Zelf de begin- en eindtijden van mijn werkdag bepalen, kunnen werken op dagen die mij uit komen, zelf bepalen wanneer ik
pauze neem, veel flexibiliteit hebben voor het opnemen van vrije uren, de vrijheid hebben om met collega’s te wisselen van
werkdag’’.
Flexibiliteit in plaats van werk (thuiswerken)
“Zo nu en dan thuiswerken, niet verplicht zijn om al mijn werkuren fysiek aanwezig te zijn, en zelf mogen bepalen wanneer ik
thuis werk’’
Studenten en scholieren in de techniek hebben drie typen voorkeuren op het gebied van flexibiliteit: duidelijkheid over
werktijden en werkdagen, flexibiliteit in werkdagen en werktijden en flexibiliteit wat betreft de plaats van het werk
(thuiswerken).
Duidelijkheid over werktijden werkdagen

Wat vinden jongeren?
Dit wordt door jongeren uit het vmbo en mbo vooral beschreven als het op tijd beschikbaar zijn van een overzicht van de tijden
en dagen waarop gewerkt moet worden. Als de roosters op tijd beschikbaar zijn, is het mogelijk om te komen tot meer
flexibiliteit, omdat andere activiteiten om het rooster heen kunnen worden georganiseerd. Daarnaast kan men wisselen van
werktijden met collega's. Jongeren uit alle opleidingsniveaus associëren duidelijkheid daarnaast ook met de mate waarin er elke
week op dezelfde dagen moet worden gewerkt en de mate waarin er ruim van tevoren duidelijkheid is over de dagen waarop
moet worden gewerkt.

Wat adviseren jongeren?
Jongeren adviseren om zo ver mogelijk van tevoren duidelijk te zijn over de werkdagen en werktijden. Bovendien adviseren zij
bedrijven om meer ruimte te geven om, waar mogelijk, onderling te wisselen van ‘dienst’.
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Flexibiliteit in werkdagen en werktijden

Wat vinden jongeren?
Jongeren associëren dit vooral met de mogelijkheid om zelf te bepalen wat de begin- en eindtijden zijn van de werkdag,
wanneer er pauze wordt genomen en afwisseling in werktijden. Dit aspect is in alle focusgroepen genoemd. Met name vmbo’ers
en mbo’ers associëren het daarnaast met het flexibel omgaan met het opnemen van vakanties, pauzes en vrije uren. Hbo'ers
noemen het belang van de mogelijkheid om met collega's te wisselen van werkdag als een bepaalde werkdag slecht uitkomt.

Wat adviseren jongeren?
Volgens jongeren is het advies aan bedrijven erg simpel: wees minder star met begin- en eindtijden. Iemand die een uur later
zou willen beginnen en in ruil daarvoor een uur langer wil doorgaan, moet daarvoor de mogelijkheid krijgen als dat geen
onoverkomelijke problemen oplevert voor het bedrijf. Het is volgens hen niet meer van deze tijd om strak te sturen op precieze
werktijden.
Thuiswerken

Wat vinden jongeren?
Thuiswerken wordt vrijwel alleen door jongeren uit het
hbo genoemd, maar het is opvallend dat zij dit aspect
veel minder noemen dan de andere aspecten op het
gebied van flexibiliteit. Hbo'ers vinden het belangrijk om
af en toe de kans te hebben om thuis te werken, met
name als het werk vraagt om geconcentreerd bezig te
zijn. Het gaat ze er daarbij om dat ze in ieder geval niet
de verplichting hebben om alle werkuren fysiek
aanwezig te zijn; dat straalt vertrouwen uit. Hbo’ers
benadrukken dat thuiswerken niet veel zal voorkomen:
zij hechten vooral belang aan contacten met collega’s.

Wat adviseren jongeren?
Jongeren hebben geen adviezen voor de mogelijkheid
om structureel thuis te werken omdat zij de relevantie ervan niet inzien. Wel adviseren zij een mindere ‘starre’ houding van
bedrijven wat betreft verplichte aanwezigheid. Op het moment dat zij iets moeten uitwerken of moeten lezen, moet het volgens
hen kunnen om dat thuis te doen.
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2.7

Fysieke werkplek
DE FYSIEKE WERKPLEK VOLGENS JONGEREN:
Werkomstandigheden

“Goed geventileerde, schone, opgeruimde, vaste werkplekken en veiligheid’’.
Beschikbaarheid van technologie

“Tijdens werktijd social media en mobiele telefoon gebruiken en vrije toegang tot het internet’’.
Type werkplek

“Werkplek waar in stilte gewerkt kan worden, met niet teveel andere mensen, een vaste werkplek, en een werkplek die
ik naar eigen smaak kan inrichten’’.
Studenten en scholieren in de techniek hebben drie typen voorkeuren op het gebied van de fysieke werkplek:
werkomstandigheden, beschikbaarheid van technologie
en het type werkplek.
Werkomstandigheden

Wat vinden jongeren?
Dit aspect wordt door erg veel jongeren genoemd als
belangrijke randvoorwaarde voor een aantrekkelijk
werkomgeving. Het wordt door jongeren vooral geassocieerd
met een werkplek die goed geventileerd, schoongemaakt,
veilig en opgeruimd is. Met name jongeren uit het vmbo en
mbo vinden dit erg belangrijk. Zij zien dit als een soort
signaal voor de mate waarin zij respect krijgen van een
bedrijf.

Wat adviseren jongeren?
Zorg dat de fysieke werkplek van de jongeren op orde is. Het
lijken kleine details, maar voor hen is dat een belangrijk
signaal over hoeveel respect een bedrijf heeft voor zijn
medewerkers. Geef deze ruimte ook visueel weer in de
vacaturetekst: een jongere wil graag weten waar hij terecht
komt.
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Beschikbaarheid van technologie

Wat vinden jongeren?
Jongeren beschrijven dit aspect als de beschikbaarheid van internet in het bedrijf, het krijgen van een eigen e-mailadres en het
gebruik kunnen maken van sociale media op de werkcomputer. Met name de hoger opgeleiden ervaren in hun stage- of
afstudeerperiode dat organisaties geen wifi hebben of dat sociale media zijn afgeschermd. Zij vinden die aanwezigheid echter
zeer belangrijk.

Wat adviseren jongeren?
Jongeren adviseren om digitale media als Yammer in te zetten om informatie met elkaar op een slimme manier te delen. Een
bedrijf kan hen via dergelijke platforms op de hoogte houden van bedrijfsontwikkelingen en van opleidingsmogelijkheden.
Jongeren, met name die uit het vmbo en mbo, vinden het daarnaast belangrijk om duidelijke afspraken te maken over het
gebruik van mobiele telefoons tijdens het werk. Zij ergeren zich aan collega’s die continu afgeleid zijn door de telefoon en
vinden dat werkgevers dat zouden kunnen voorkomen door duidelijke afspraken te maken.
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2.8

Collega’s
COLLEGA’S VOLGENS JONGEREN:
Hulp van collega’s
‘’Collega’s die mij uit zichzelf helpen, collega’s die mij helpen met problemen op het werk, en collega’s die elkaar veel helpen’’.
Persoonlijke interesse & vriendschappen ontwikkelen
‘’Het hebben van collega’s waarmee ik buiten werktijd om leuke dingen doe en waarmee ik tijdens en buiten werktijd om kan
praten over privéproblemen’’.
Sfeer
‘’Eerlijkheid, respect en niet roddelen’’.

Studenten en scholieren in de techniek hebben drie typen voorkeuren op het gebied van collega’s: hulp van collega’s,
persoonlijke interesse & vriendschappen ontwikkelen en sfeer.
Hulp van collega’s

Wat vinden jongeren?
Jongeren beschrijven dit als hulp bij de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd (voornamelijk mbo’ers en hbo’ers) en hulp bij
problemen op het werk (met name vmbo'ers). Het hebben van collega’s die gevraagd en ongevraagd hulp aanbieden, vinden alle
jongeren uit alle opleidingsniveaus erg belangrijk. Met name in de eerste maanden van hun baan vinden ze de aanwezigheid van
collega's die continu en veel hulp bieden erg belangrijk.

Wat adviseren jongeren?
Jongeren verwijzen hier met name naar de inwerkperiode. In het eerste halfjaar zou de nadruk volgens jongeren moeten liggen
op het inwerken in een breed aantal verschillende functies, machines of projecten. Een vaste contactpersoon in de vorm van een
vakman, volgens de jongeren het liefst een wat ouder en ervaren persoon, zou de jongeren daarbij moeten ondersteunen en kan
volgens de jongeren prima aanvoelen wat te moeilijk of juist te makkelijk voor de jongeren isDe vakman zou jongeren moeten
ondersteunen en stap voor stap begeleiden bij het doen van meer complexere werkzaamheden.
Persoonlijke interesse & vriendschappen ontwikkelen

Wat vinden jongeren?
Jongeren omschrijven dit als collega’s die niet alleen maar praten over werk en collega’s die oprecht in elkaar geïnteresseerd
zijn. Een aantal jongeren, met name die uit het hbo, gaat een stap verder en benoemt voorkeuren op het gebied van het
ontwikkelen van vriendschappelijke relaties in het werk. De jongeren beschrijven dat als de mogelijkheid om buiten werktijd om
leuke dingen met collega’s te doen en tijdens werktijd met collega’s te praten over privézaken. Een groot aantal jongeren vindt
het belangrijk om buiten werktijd leuke dingen met collega’s te doen en tijdens werktijd met collega’s te praten over
privézaken, maar vindt het tegelijkertijd niet wenselijk om vrienden te worden. Een andere groep baanzoekers vindt het
wenselijk om vriendschappen te ontwikkelen, maar vindt het vervolgens belangrijk dat tijdens het werk formeel wordt
omgegaan met de collega’s waarmee een vriendschap is ontwikkeld.
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Wat adviseren jongeren?
Jongeren adviseren bijeenkomsten waar op
een informele manier kennis wordt
uitgewisseld tussen collega’s en ook
informatie wordt gedeeld vanuit de directie
over de ontwikkelingen en koers van het
bedrijf. Zij beschrijven een dergelijke
bijeenkomst als een ‘werkcafé’, met weinig
‘powerpoint sheets’ maar juist veel
gesprekken met verschillende mensen.
Sfeer

Wat vinden jongeren?
Jongeren uit alle opleidingsniveaus
beschrijven dit als een informele, open sfeer.
Ze beschrijven dat als een omgeving waarbij iedereen niet alleen maar praat over zijn werk, maar waarbij er veel ruimte is voor
humor, waarbij iedereen eerlijk tegen elkaar is, waarbij respect voor elkaar is en niet continu geroddeld wordt. De lager
opgeleide jongeren leggen sterk de nadruk op respect, dat gedefinieerd wordt als: persoonlijke interesse in elkaar, het
accepteren van afwijkende standpunten en elkaar helpen met problemen.

Wat adviseren jongeren?
Een suggestie die veel jongeren inbrachten was: “kan een bedrijf ons niet
in contact brengen met andere (jonge) medewerkers en het hogere
management zodat we samen aan interessante projecten kunnen werken
en af en toe kunnen wisselen van taken en werkzaamheden?”. Volgens
jonge technici moeten dat absoluut geen ‘powerpointsessies’ zijn, maar
informele bijeenkomsten met succesvolle, inspirerende senior
medewerkers en het managementteam waarbij gesproken wordt over:
(1) ideeën van jongeren en management over het verbeteren van
organisaties. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot een team van jongeren van
verschillende afdelingen die samen met een aantal senior medewerkers
aan de slag gaat met innovatieve projecten. Dat voorziet in hun sterke
voorkeuren voor afwisseling in sociale contacten (namelijk het werken
met mensen van andere afdelingen), het doen van werk dat impact heeft
op de organisatie en het betrokken worden bij de organisatie;
(2) opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden die succesvol zijn
gebleken bij anderen en de mogelijkheden tot functieroulatie en
(3) verbetersuggesties voor het vormgeven van eigen werkzaamheden.
Die bijeenkomsten zullen het meest eﬀectief zijn wanneer ze door
jongeren zelf worden georganiseerd en niet slechts bestaan uit een
aantal presentaties met discussies. Onderling contact buiten de fysieke
bijeenkomsten kan worden gestimuleerd door middel van sociale media,
zodat de groep jongeren gevolgd en gestuurd kan worden door andere
belanghebbenden in de organisatie.
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2.9

Leidinggevende
LEIDINGGEVENDE
Respect van de leidinggevende
‘’Op een eerlijke manier taken toewijzen, rekening houden met rechten van medewerkers, in de waarde laten, respecteren wie ik
ben en het respecteren van alternatieve zienswijzen’’.
Persoonlijke interesse van de leidinggevende
“Een leidinggevende die regelmatig vraagt hoe het met mij persoonlijk gaat, een leidinggevende die belangstelling toont voor
mijn privéleven en waarmee ik kan praten over privézaken’’.
Participatieve stijl van de leidinggevende
“Een leidinggevende die mij raadpleegt voordat hij tot actie overgaat of met een probleem geconfronteerd word. Een
leidinggevende die naar mij luistert bij het kiezen van de taken die er gedaan moeten worden”.
Studenten en scholieren in de techniek hebben drie type voorkeuren op het gebied van de leidinggevende: respect van de
leidinggevende, persoonlijke interesse van de leidinggevende en een participatieve stijl van de leidinggevende.
Respect van de leidinggevende

Wat vinden jongeren?
Jongeren beschrijven dit als: “leidinggevenden die mij respecteren in wie ik ben, die mij in mijn waarde laten en die respect
hebben voor verschillende denkwijzen”. Bovendien associëren ze respect met eerlijkheid, bijvoorbeeld de mate waarin een
leidinggevende rekening houdt met iemands rechten en de mate waarin hij op een eerlijke manier taken toewijst. Respect wordt
met name door vmbo’ers en mbo’ers erg belangrijk gevonden.

Wat adviseren jongeren?
Een jongere vat het advies voor de leidinggevende kernachtig samen: “Wat me aanspreekt is dat hij een bazige chef is, maar dat
hij ook realistisch is in wat kan en wat niet kan. Hij zal ook voor je vechten als er wat geregeld moet worden én hij steekt zijn
nek voor je uit’’.
Persoonlijke interesse van de leidinggevende

Wat vinden jongeren?
Jongeren beschrijven dit als de mate waarin leidinggevenden gevraagd en ongevraagd oprechte belangstelling tonen voor het
privéleven van werknemers. Zij willen leidinggevenden die regelmatig vragen naar problemen of successen in het privéleven. Zij
benadrukken daarbij vooral de mate waarin leidinggevenden daar uit zichzelf naar vragen.

Wat adviseren jongeren?
Jongeren benadrukken vooral dat een leidinggevende aandacht heeft voor hen als persoon in plaats van als iemand die een
functie uitvoert. Volgens hen is een ‘open deur’ niet genoeg. Zij benadrukken het grote belang dat er mensen in de organisatie
zijn die naar hun (persoonlijke) situatie vragen en daar ook op terugkomen. Volgens de jongeren hebben leidinggevenden daar
niet altijd ‘het gevoel’ voor. Dat geeft volgens hen niet, mits de leidinggevende hem daarbij door iemand anders laat aanvullen.
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Ruimte om mee te beslissen

Wat vinden jongeren?
Jongeren beschrijven dit als leidinggevenden die medewerkers betrekken in de besluitvorming (vooral hbo'ers), luisteren naar
medewerkers voordat zij een beslissing nemen, die vragen naar ideeën van medewerkers en die medewerkers raadplegen bij
problemen of het verdelen van taken (alle opleidingsniveaus).

Wat adviseren jongeren?
Jongeren missen het actief op de hoogte te worden gehouden van de nieuwste ontwikkelingen in de organisatie. Zij willen meer
duidelijkheid over hoe een organisatie er (financieel) voor staat, hoe het gaat met de vraag vanuit de markt en welke besluiten er
zijn genomen. Bovendien missen jongeren instemming en informatie in wat zij noemen: ‘organisatie brede besluiten’. Jongeren
beschrijven dat als een gevoel dat er geld wordt uitgegeven aan dingen die niet van belang zijn of die zij niet begrijpen.
Jongeren adviseren bijeenkomsten waar op een informele manier kennis wordt uitgedeeld tussen collega’s en ook informatie
wordt gedeeld vanuit de directie over de ontwikkelingen en koers van het bedrijf. Zij beschrijven een dergelijke bijeenkomst als
een ‘werkcafé’, met weinig ‘powerpoint sheets’ maar juist veel gesprekken met verschillende medewerkers vanuit allerlei
afdelingen’.
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2.10

Imago
IMAGO VOLGENS JONGEREN
‘’Een organisatie die bekend staat om innovatieve en/of kwalitatief hoogstaande producten of diensten’’.
Studenten en scholieren in de techniek associëren het imago van een bedrijf met name met de mate waarin een organisatie
bekend staat om innovatieve en/of kwalitatief hoogstaande producten of diensten.

Wat vinden jongeren?
Jongeren uit alle opleidingsniveaus associëren imago met name met een aantal aspecten die we reeds beschreven bij de
kenmerken op het gebied van werkinhoud en werkomgeving, namelijk: type collega's, het type leidinggevenden en opleidingsen ontwikkelingsmogelijkheden. Volgens hen stralen die aspecten tezamen het imago van de organisatie uit. Daarnaast
associëren jongeren het imago van het bedrijf vooral met de kwaliteit, prijs en innovatieve producten of diensten van een
organisatie. Jongeren uit met name het mbo, geven nadrukkelijk aan dat ze niet willen werken in een low-budget organisatie:
een organisatie die bekend staat vanwege producten met een lage kwaliteit. Organisaties als T-Mobile, Aldi, Zeeman en Kruidvat
worden daarbij vaak genoemd als (negatieve) voorbeelden. Voor een deel omdat die organisaties op dat moment negatief in het
nieuws waren vanwege ontevreden klanten en voor een deel omdat een aantal van deze organisaties een ‘low-budget imago’
uitstraalt. Met name mbo'ers vinden dat dit 'weinig goeds kan betekenen voor de werkomstandigheden’.

Wat adviseren jongeren?
Veel jongeren, met name hbo’ers, benadrukken dat ze bijna elk week via LinkedIn een bericht ontvangen van een
wervingsbureau met een baanaanbod. Ons onderzoek geeft aanwijzingen om op te vallen tussen de grote hoeveelheid
baanmogelijkheden voor jonge baanzoekers door het specifieker en beter communiceren van bepaalde baan- en
organisatiekenmerken in wervingsmateriaal.

Aanbevelingen van jongeren voor de inhoud van wervingsmateriaal
Veel jongeren, met name hbo’ers, benadrukken dat ze bijna elk week via LinkedIn en bericht ontvangen van een wervingsbureau
met een baanaanbod. Ons onderzoek geeft aanwijzingen om op te vallen tussen de grote hoeveelheid baanmogelijkheden voor
jonge baanzoekers door het specifieker en beter communiceren van bepaalde baan- en organisatiekenmerken in
wervingsmateriaal.
Aanbevelingen van jongeren voor de inhoud van wervingsmateriaal
Volgens jongeren zou in ieder geval het volgende goed gecommuniceerd moeten worden in wervingscommunicatie:

Afwisseling in werk
“Inzicht geven in de dagelijkse werkzaamheden. Bijvoorbeeld een starter vragen om op te schrijven wat hij allemaal in een week
doet. Niet alleen een vage lijst met taken en verantwoordelijkheden noemen”.
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Opleiding en ontwikkeling
“Met voorbeelden benoemen wat startende medewerkers de afgelopen
jaren aan ontwikkelen en opleiden hebben gedaan (..) Benoemen op welke
manier in de eerste maanden gecoacht wordt (...) Benoemen welke
mogelijkheden er op lange termijn zijn voor opleidingen of cursussen (...)
een aantal voorbeelden benoemen van hoe medewerkers zijn doorgegroeid
in de organisaties”.

Werkinhoud
“Vaak wordt niet meer dan in trefwoorden wat activiteiten beschreven die in een baan worden gedaan (...) het is nodig om in
ieder geval te weten aan welke taak het meeste aandacht van een takenpakket besteed wordt (...) en vooral wat de uitkomst van
die taken is, wat het oplevert, waarom het zinvol is.

Begeleiding
“Vaak staat in een advertentie dat je veel vrijheid hebt in het vormgeven van je werk (...) ik ben nogal bang dat dat betekent dat
je in het diepe wordt gegooid (...) belangrijk is dat organisaties duidelijk vertellen hoe je wordt begeleid, door wie en hoeveel
(...)
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Hoofdstuk 3

Jongeren vs. technische bedrijven
In hoeverre komen de voorkeuren van jongeren overeen met datgene wat bedrijven bieden? Wij
vergeleken de voorkeuren van meer dan 1500 laatstejaars studenten uit het mbo en hbo met het
werk zoals ervaren door meer dan 1200 medewerkers in de techniek. In dit hoofdstuk presenteren
wij de belangrijkste verschillen en overeenkomsten.

33

3.1

Verschillen
BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN
1. Een gemiddelde medewerker in de technische sector in het mbo ervaart precies het tegenovergestelde van wat een jonge
baanzoeker wil: een baan met weinig afwisseling in sociale contacten, met nauwelijks zicht op opleidings- en
doorgroeimogelijkheden en weinig duidelijkheid.
2. Het goede nieuws voor deze sector is dat de verschillen op hbo-niveau tussen wat jonge baanzoekers willen en werknemers
daadwerkelijk ervaren veel minder groot zijn.
3. Niet alle verschillen zijn door organisaties te overbruggen. De verwachtingen van jonge technici zijn niet altijd even
realistisch.
Werkinhoud: meer overeenkomsten dan verschillen.
Vooral op het gebied van werkinhoud lijken er veel overeenkomsten tussen datgene wat jongeren willen en datgene wat
technische bedrijven bieden. In onderstaande tabel geven we per aspect de gemiddelde voorkeur van jongeren (schaal 1-5) en
de mate waarin die voorkeur wordt ervaren door medewerkers in de techniek (schaal 1-5). We maken onderscheid tussen mboen hbo-niveau.
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Voor aspecten op het gebied van uitdaging, namelijk het doen van taken die aansluiten op bestaande kennis, nieuwe dingen
leren en taken doen die impact hebben op de klant of het bedrijf zijn er op hbo-niveau geen sterke verschillen tussen jonge
baanzoekers en medewerkers. Voor het mbo-niveau daarentegen zijn er redelijke verschillen op het gebied van nieuwe dingen
leren en taken doen die impact hebben: mbo’ers hebben daar veel sterkere voorkeuren voor dan de mate waarin medewerkers
in organisaties dat ervaren.
Op het gebied van afwisseling, namelijk afwisseling in sociale contacten, type werkplek en type taken zijn er op mbo-niveau ook
redelijke grote verschillen tussen jonge baanzoekers en medewerkers. Steeds zijn de voorkeuren sterker dan wat door
medewerkers wordt ervaren, met name op het gebied van afwisseling in type werkplek. Op hbo-niveau zijn er weliswaar ook
significante verschillen op alle aspecten van afwisseling, maar die verschillen zijn slechts beperkt, met als uitzondering
afwisseling in het type werkplek, waarvoor hbo’ers sterkere voorkeuren hebben dan de medewerkers in technische organisaties.
Op het gebied van autonomie en duidelijkheid is er voor het onderdeel duidelijkheid zowel op mbo- als op hbo-niveau een
groot verschil tussen jonge baanzoekers en medewerkers. Jonge baanzoekers hebben hier veel sterkere voorkeuren voor, dan
de mate waarin technische medewerkers dit aspect ervaren in hun baan. Voor het aspect vertrouwen zijn er voor zowel het
mbo-niveau als het hbo-niveau geen sterke verschillen. Voor het aspect vrijheid in de inrichting van werk is er alleen voor het
mbo-niveau een redelijk groot verschil: mbo’ers hebben sterkere voorkeuren voor dit aspect dan medewerkers. Voor het hboniveau is het verschil tussen jonge baanzoekers en medewerkers op dit aspect slechts klein.
Werkomgeving: veel uitdagingen, met name op mbo niveau
De belangrijkste uitdagingen voor de techniek lijken samen te hangen met kenmerken en aspecten op het gebied van de
werkomgeving. In onderstaande tabel een overzicht van de verschillen tussen de voorkeuren van jongeren en het werk zoals dat
ervaren wordt in technische bedrijven.
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Op het gebied van werkomgeving en imago (zie tabel 3) lijken
organisaties in de techniek te voorzien in duidelijkheid over werkdagen
en werktijden: op zowel hbo- als mbo-niveau zijn de verschillen tussen
jonge baanzoekers en medewerkers beperkt. Daarentegen zijn er op
gebied van flexibiliteit in werkdagen, werktijden en plaats van werk
voor zowel het mbo-niveau als het hbo-niveau sterke verschillen:
jonge baanzoekers hebben hier een veel sterkere voorkeur voor dan de
mate waarin medewerkers in de techniek deze vorm van flexibiliteit
ervaren. Voor kenmerken op het gebied van collega’s zijn er alleen qua
voorkeuren op het gebied van sfeer grote verschillen. De voorkeuren
van zowel mbo’ers als hbo’ers op het gebied van eerlijke, open en
respectvolle collega’s zijn veel sterker dan de mate waarin
medewerkers in de techniek dat ervaren. Voor leiderschap zijn er geen
grote verschillen tussen jonge baanzoekers en medewerkers, behalve
op het aspect ruimte om mee te beslissen. Op mbo-niveau hebben
jonge baanzoekers sterkere voorkeuren voor een leider die zijn
medewerkers mee laat beslissen, dan de mate waarin medewerkers dat
in technische organisaties ervaren. Voor het hbo-niveau is dat verschil
beperkter.
De uitdagingen voor de technische sector liggen op het gebied van
opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Op dat gebied zijn de
voorkeuren van jonge baanzoekers, zowel op mbo-niveau als op hboniveau, aanzienlijk sterker dan de mate waarin medewerkers in de techniek dit ervaren. Ook op het gebied van de fysieke
werkplek zijn er aanzienlijke verschillen, met name voor het onderdeel werkomstandigheden (zowel mbo als hbo) en voor het
mbo-niveau ook voor de beschikbaarheid van technologie. Voor imago is er geen verschil.
Prioriteiten: grootste verschillen

1. Doorgroeimogelijkheden
Jongeren hebben sterke voorkeuren voor het kunnen doorgroeien naar andere type functies, met bijvoorbeeld meer
zelfstandigheid, klantcontact of andere werkinhoud. Het hoeft dus niet per se te gaan om hoger door te groeien in de
hiërarchie. Medewerkers in de techniek lijken dit veel minder te ervaren dan dat jongeren eigenlijk zouden willen.

2. Flexibiliteit in werktijden en werkdagen
Jongeren vinden het belangrijk - en zien het als een teken van wederzijds respect - dat het mogelijk moet zijn, om waar het kan
enige flexibiliteit in werktijden en werkdagen te hebben. Dat gaat volgens hen om kleine dingen. Een uurtje langer werken
inruilen voor een uurtje later beginnen bijvoorbeeld. Medewerkers lijken dit veel minder te ervaren dan dat jongeren zouden
willen.

3. Opleidingsmogelijkheden
Jongeren zien, mede door de snelle ontwikkelingen en veranderingen in technisch werk, het belang van scholing in. Dat hoeft
volgens hen niet per se een formele opleiding of training te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook in de vorm van ‘on-the-job’
training of leren in verschillende projecten en werkzaamheden. Medewerkers lijken dit veel minder te ervaren dan dat jongeren
zouden willen.
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3.2

Overeenkomsten
BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN
1. Goed nieuws voor bedrijven: veel schrikbeelden van jongeren in de techniek blijken onterecht.
2. Veel aspecten op het gebied van werkinhoud zijn op orde: werk is gemiddeld genomen uitdagend, biedt veel vrijheid en
voorziet in de grote behoefte aan afwisseling.
3. Helaas worden positieve punten van werken in de techniek lang niet altijd goed gecommuniceerd. Er zijn veel standaard
vacatureteksten als: ‘’wij bieden een dynamische werkomgeving met veel vrije tijd”.
Goed nieuws voor bedrijven
Gemiddeld genomen lijken organisaties werk te bieden met
voldoende vrijheid, met een leidinggevende die persoonlijke
interesse en vertrouwen heeft, zijn er behulpzame collega’s
aanwezig en is er veel afwisseling in het type taken. Opvallend
is het beperkte verschil voor het aspect ‘taken doen die
aansluiten op bestaande kennis’. Uit de gesprekken met
jongeren blijkt dat veel jongeren het beeld hebben van een
baan met eenvoudig, routinematig werk, waar geen of weinig
beroep wordt gedaan op bestaande kennis. Dat schrikbeeld
lijkt ongegrond: de mate waarin medewerkers van onderzochte
organisaties ervaren dat ze taken doen die aansluiten op
bestaande kennis komt overeen met de sterkte van de
voorkeuren van jonge baanzoekers voor dit aspect. Een ander
opvallend aspect in deze lijst is ‘afwisseling in het type taken’.
Veel jongeren noemden dat zij later werk moeten doen dat
continu hetzelfde is, of werk dat bestaat uit te weinig
verschillende soorten taken. Ook dat beeld lijkt ongegrond: de
mate van afwisseling die medewerkers ervaren, sluit aan op de
voorkeuren van jongeren voor dat aspect. De kunst voor
organisaties is om deze kenmerken goed onder de aandacht te
brengen bij jonge baanzoekers. Dat vereist in ieder geval het
aanpassen van de standaard vacatureteksten die veel
organisaties nog gebruiken. Denk hierbij aan: “wij bieden een
innovatieve werkomgeving met veel uitdaging en flexibiliteit”.
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Veel dingen gaan goed in de techniek
Er zijn niet of nauwelijks verschillen tussen de voorkeuren van jongeren en het werk dat medewerkers in de techniek ervaren op
de volgende gebieden:
Nieuwe dingen leren: medewerkers ervaren dat zij in hun werk regelmatig en veel nieuwe dingen leren. Dat is iets wat jongeren
erg belangrijk vinden. Zij spreken als schrikbeeld uit werk met veel routine en herhaling. Dat beeld lijkt ongegrond. Overigens is
er op mbo wel een verschil tussen jongeren en bedrijven.
Taken doen die impact hebben. Jongeren spreken als schrikbeeld uit dat zij werk doen waarvan niet duidelijk is wat het oplevert.
Dat zij slechts een radartje in een groot systeem zijn en dat ze niet trots kunnen zijn op op het werk dat ze doen. Ook dat beeld
lijkt ongegrond: medewerkers in de techniek ervaren dat zij werk doen dat een duidelijke impact heeft op de klant of
organisatie. Ook hier geldt dat alleen voor hbo’ers: bij mbo’ers is er wel een redelijk groot verschil tussen jongeren en
bedrijven.
Imago: jongeren associëren zich graag met bedrijven die innovatief zijn en kwalitatief hoogwaardige producten maken. Ze willen
trots kunnen zijn op een werkgever. Medewerkers in de techniek lijken dat ook duidelijk te ervaren. Het probleem is echter wel
dat een organisatie dat niet altijd goed naar de buitenwereld weet te communiceren. Jongeren spreken in dat kader over veel
‘‘verstopte geheimen’’. Pas bij een stage of tijdens het afstuderen komen ze tot de ontdekking dat bedrijven in de regio veel
innovatieve producten maken. “Wie heeft er ooit gehoord dat Boesekool in Almelo, producten maakt voor de deeltjesversneller
in Genève?’’.
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Hoofdstuk 4

Wat jongeren ervaren

Behalve dat we laatstejaars studenten in de techniek hebben bevraagd, hebben we ook meer dan 80
jongeren gevolgd die al werkzaam zijn in de techniek. Wat zijn hun ervaringen met werken in de
techniek? Wat missen zij? In dit hoofdstuk presenteren we per baan- en organisatiekenmerk de
belangrijkste bevindingen.
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4.1

Uitdaging
QUOTES JONGEREN:

‘’Vrijwel elke dag wordt er een groot beroep gedaan op mijn kennis: van complexe problemen tot aan systemen die plotseling
niet werken. De echte uitdaging ligt echter in het kunnen voldoen aan projecten en klantwensen die van tevoren onmogelijk
lijken” (hbo-opgeleide medewerker).
“Uitdaging haal ik uit de enorme hoeveelheid verschillende soorten werkzaamheden die op mij afkomen. Die ik dan moet gaan
prioriteren, doorzetten en kunnen voldoen aan dat wat de opdrachtgever van mij vraagt”(mbo-opgeleide medewerker).
“Uitdaging haal ik uit het slim gebruik maken van elkaars kennis in teams, wanneer we aan projecten werken” (hbo-opgeleide
medewerker).
Wat ervaren jongeren die al werkzaam zijn in de techniek op het gebied van uitdaging?
- Veel jongeren ervaren dat zij continu nieuwe dingen leren op het werk omdat zij continu werken aan verschillende projecten
(35%) en omdat zij regelmatig nieuwe type werkzaamheden moeten doen (80%).
-Veel jongeren ervaren uitdaging door de continue ontwikkeling van technologie en machines (60%). Zij stellen dat dit leidt tot
een continu beroep op het ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden.
Jongeren ervaren uitdaging doordat bedrijven regelmatig een beroep doen op hun analytische vaardigheden. Zij beschrijven dat
als complexe taken of opdrachten (30%) die op een gestructureerde manier moeten worden opgelost (21%).
Een beperkt aantal jongeren (10%) ervaart dat zij werk doet met een zichtbare impact op klanttevredenheid of impact op
organisatiedoelstellingen.
Jongeren missen daadkracht van het bedrijf door een grote hoeveelheid bureaucratie, dat door hen wordt omschreven als
onnodige tijdsbesteding aan vergaderen en afstemmen (35%). Jongeren missen het leren van elkaar middels bijvoorbeeld
roulatie tussen functies (25%). Zij beschrijven dat het in de praktijk vaak ‘’te druk is’’ en dat ze “niet gemist kunnen worden bij
een project” en dat “het werk gewoon gedaan moet worden”.
Jongeren missen het hebben van een goed overzicht van het hele proces (23%). Daardoor hebben ze niet altijd goed zicht op
hun bijdrage aan het proces en dus ontbreekt inzicht in de toegevoegde waarde van het werk dat zij uitvoeren.
Jongeren missen het betrokken worden bij nieuwe uitdagingen van het bedrijf of het ontwikkelen/bedenken van nieuwe
producten en diensten (18%). Zij beschrijven dat als: “Vaak horen we via via dat het bedrijf met allerlei nieuwe dingen bezig is,
zonder dat wij daar van afweten”.
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QUOTES JONGEREN:

‘'Er zijn hier mensen die iedere dag 100.000 schijfjes inpakken. Als ik dat een uur heb gedaan, dan schrik ik wel van af.”
(mbo-opgeleide medewerker).
“Afwisseling ervaar ik doordat ik continu in contact kom met mensen van verschillende afdelingen, projecten of zelfs
organisaties.
Iedereen heeft zijn eigen blik, kennis en standpunten. Het is fantastisch om die verschillende blikken slim te combineren en
daar van te leren.” (hbo-opgeleide medewerker).
“Één ding is in ieder geval duidelijk aan het werken in de techniek: de enorme afwisseling. Ik denk dat je nergens anders zoveel
verschillende projecten, werkzaamheden en taken op één dag kunt uitvoeren.” (mbo-opgeleide medewerker).
Wat ervaren jongeren die al werkzaam zijn in de techniek op het gebied van
afwisseling?
Jongeren ervaren afwisseling doordat zij in hun werk regelmatig in aanraking
komen met verschillende collega’s binnen en buiten de afdeling (65%).
Bovendien ervaren ze afwisseling (18%) doordat ze samen moeten werken
met collega’s van andere disciplines (marketing, management) of met
klanten.
Jongeren ervaren afwisseling omdat zij samen moeten werken met
medewerkers van andere organisaties (23%). Zij beschrijven dit als contacten
met leveranciers, het verkrijgen van subsidies, onderhandelingen met
klanten of projectpartners en het uitwisselen van kennis met collega’s van
andere bedrijven.
Jongeren ervaren afwisseling in de inhoud van hun werk, met name doordat
er gewerkt wordt in verschillende projecten of type werkzaamheden (85%).
Jonge werknemers ervaren de werkzaamheden veelal als monotoon (34%),
maar dat wordt volgens hen gecompenseerd omdat ze vaak veel
verschillende type werkzaamheden moeten doen.
Jonge werknemers ervaren een goede afwisseling tussen ‘bureauwerk’ en werk op de ‘productievloer’ of ‘werken in teams’
(35%). Jonge werknemers ervaren afwisseling doordat zij werken op verschillen de locaties, bijvoorbeeld bij de klant, bij een
nevenvestiging of op verschillende afdelingen (23%).
Jongeren ervaren dat er weliswaar veel afwisseling is, maar dat die afwisseling verdwijnt naarmate ze twee of drie jaar gewerkt
hebben bij een bedrijf (23%). Zij omschrijven dat als het ‘‘uitvoeren van een functie die hetzelfde blijft’’ en ‘’weinig
doorgroeimogelijkheden naar andere type functies of afdelingen’’. Jongeren met een (v)mbo-achtergrond geven aan veel
routinematige werkzaamheden te ervaren (36% van de (v)mbo-opgeleiden) en dat ook te waarderen. Zij halen met name
afwisseling uit het omgaan met verschillende collega’s, dat overigens niet door iedereen daadwerkelijk ervaren wordt.
Veel jongeren met een hbo- of universitaire opleiding (38%) geven aan dat zij weliswaar ervaren dat het werk voldoende
afwisselend is, maar dat zij bang zijn dat die afwisseling binnen een aantal jaren snel zal afnemen.
- Een beperkt aantal jongeren (6%) geeft aan afwisseling tussen (internationale) vestigingen van bedrijven te missen of zelfs
flexibiliteit tussen verschillende bedrijven. Zij missen de uitwisseling tussen deze verschillende werkplekken en zien het als een
gemiste kans voor hun doorontwikkeling in de techniek.
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4.3

Duidelijkheid & vrijheid
QUOTES JONGEREN:

“Het is erg belangrijk dat een bedrijf aandacht besteedt aan het stap voor stap verkennen van een bedrijf. Vaak leren we alleen
hoe onze eigen afdeling in elkaar zit. Niet hoe de processen van onze afdeling in relatie staan met andere afdelingen, of wat
mensen van andere afdelingen van ons verwachten” (hbo-opgeleide medewerker).
‘’Er is veel onduidelijkheid door het gebrek aan het delen van informatie. Zowel informatie vanuit het management, als van waar
collega’s mee bezig zijn. Er zijn tegenwoordig allemaal slimme manieren om dat wel te doen” (mbo-opgeleide medewerker).’’
Wat ervaren jongeren die al werkzaam zijn in de techniek op het gebied van duidelijkheid en Vrijheid?
-Jonge werknemers ervaren duidelijkheid in het type werkzaamheden dat zij moeten uitvoeren of in de projecten waar zij
werken: er is vaak een duidelijk doel gesteld en het is duidelijk wie welke taken moeten uitvoeren (35%).
Jonge werknemers ervaren duidelijkheid door de samenstelling van hun taken: zij beschrijven dat als het hebben van een vast
takenpakket, waarbij voldoende ruimte is om de taken op een eigen manier in te vullen of te plannen (43%).
Jonge werknemers ervaren veel vrijheid in de manier waarop ze hun werk kunnen doen (54%). Ze beschrijven dat als het hebben
van ‘’voldoende ruimte om zelf te bepalen wat de beste manier van werk is’’ is en ‘’veel waardering voor het inbrengen van
ideeën om werk op een andere manier te doen’’.
Jongeren missen beslissingsbevoegdheid en duidelijkheid over wie beslissingen kan maken (23%). Zij willen ‘‘minder
bureaucratie binnen de organisatie’’. Zij zouden graag een eigen budget willen zodat zij niet voor elke uitgave een
handtekening moeten halen. Jongeren missen duidelijkheid over de hiërarchische lijn: zij bevelen aan om geen matrixstructuur
binnen organisaties te hanteren. Zij hebben een behoefte aan een heldere, eenvoudige structuur met een visionair leider aan het
roer.
Jongeren missen het ‘slim’ en actief delen van kennis (32%). Jongeren willen meer gebruik maken van digitale media ter
bevordering van de duidelijkheid over de inhoud en verwachting van werk. Een respondent beschreef dat zo: “Het lijkt mij heel
mooi om op een digitale omgeving - waar alle medewerkers bij kunnen - een soort forum te maken waar je kennis kunt delen.
De moeilijkheid ligt hem dan denk ik in het aantrekkelijk maken van zo’n digitaal platform bij alle medewerkers want we hebben
het momenteel al. Het is momenteel mogelijk; iedereen kan erop, alleen gebeurt het niet. Ik denk dat op het moment dat we dat
voor elkaar krijgen, we moeten zorgen dat we meer gebruik moeten maken van het intranet. Ik wil niet zeggen dat we het
moeten verplichten, maar het kan een heel goed medium zijn. En mochten bepaalde problemen, bepaalde algemene aspecten
veel naar voren komen, dan moeten ze daarop inspringen door bijvoorbeeld themabijeenkomsten te houden”.
Jongeren missen een inwerkprogramma (24%). Zij zouden graag een introductieweek willen, waarbij zij worden begeleid door
ervaren werknemers.
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4.4

Opleiding & ontwikkeling
QUOTES JONGEREN:

“Het enige dat ik heb gezien, was een portaal met keuzes. Veel cursussen op veel gebieden, wat wel direct
eﬀectief, maar vrij beperkt is" (mbo-opgeleide medewerker).
“Cursussen en opleidingen genoeg hier. Dat is niet echt waar ik behoefte aan heb: ik heb behoefte aan het ontwikkelen in mijn
werk. Meer praktijkgericht. Bijvoorbeeld door te werken aan afdelingsoverstijgende projecten of aan wat meer strategische
vraagstukken” (hbo-opgeleide medewerker).
Wat ervaren jongeren die al werkzaam zijn in de techniek op het gebied van
opleiding en ontwikkeling?
Jongeren ervaren een divers aanbod van formele opleidingsmogelijkheden middels
onder andere: workshops, cursussen en opleidingen (41%). Een aantal jongeren
beschrijft dat er binnen een organisatie studiegroepen zijn opgezet om actuele
ontwikkelingen te (gaan) bespreken en van elkaar te leren hoe hiermee om te gaan.
Anderen ervaren de mogelijkheid tot mini-stages, waarbij het mogelijk is om een
week op een andere afdeling mee te lopen zodat je ziet wat ze daar doen en
hierdoor meer begrip krijgt voor beslissingen in de organisatie.
Jongeren ervaren dat ze de mogelijkheid hebben om binnen een afdeling naar een
andere functie door te groeien (33%). Dat zijn vaak functies met meer
verantwoordelijkheid, meer zelfstandigheid of andere type werkzaamheden.
Jongeren ervaren veel ‘on-the-job’ training op het gebied van persoonlijke
vaardigheden als omgaan met klanten, communicatie (54%) en inhoudelijke kennis
en vaardigheden (35%), dat volgens hen met name tot stand komt door het werken
met andere disciplines.
Jongeren ervaren weliswaar een breed aanbod van opleidingen, maar missen iemand die hen kan begeleiden en adviseren over
de te volgen opleiding (34%). Zij achten zichzelf niet zelfstandig in staat om de goede keuzes te maken en beschrijven als
gevolg van het ontbreken van begeleiding dat er uiteindelijk niet gestart wordt met een ontwikkelingstraject.
Jongeren ervaren weliswaar veel opleidingsmogelijkheden, maar missen duidelijke uitleg of verantwoording van de toegevoegde
waarde daarvan (29%). Voor hen is de toegevoegde waarde niet altijd duidelijk. Een respondent beschreef dat als: “Het enige wat
ik heb gezien, was een portaal met keuzes. Veel cursussen op veel gebieden, wat weliswaar direct effectief maar vrij beperkt is.
Jongeren missen duidelijkheid of stimulatie van horizontale doorgroei (25%). Op afdelingsniveau is het nog wel mogelijk om
door te groeien, op organisatieniveau is dat veel lastiger te realiseren: er is onduidelijkheid over de mogelijke loopbanen en ook
de organisatie jaagt het in beweging blijven tussen functies niet actief aan.
Jongeren missen een cultuur die in het teken staat van blijven leren (19%). Ze zien veelal de noodzaak van ontwikkeling door
technologische ontwikkelingen en veranderingen, maar zien veel werknemers die daarin niet willen meegaan en niet willen
aanpassen. Volgens hen bevordert dat juist de innovatiekracht van organisaties
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4.5

Flexibiliteit
QUOTES JONGEREN:

“Ik vind het resultaat belangrijker dan de tijd die ik spendeer om het resultaat te behalen. Het aanwezig zijn (40 uur) is niet echt
meer van deze tijd. Ik wil gewoon wat meer vrijheid krijgen om dat zelf in te delen. Als ik om twee uur ‘s nachts een goed idee
krijg en dat wil verwerken in de laptop waar ik dan tot acht uur in de ochtend achter zit, wil ik niet alsnog weer om negen tot vijf
gaan zitten. Ik heb mijn resultaat dan geborgd en dat vind ik dan belangrijker”. (mbo-opgeleide medewerker)
“Het is toch jaar nul dat we niet eens een uurtje later of eerder mogen beginnen als we dat werk op een ander moment
inhalen?”. (hbo-opgeleide medewerker)
Wat ervaren jongeren die al werkzaam zijn in de techniek op het gebied van flexibiliteit?
Jongeren ervaren vaste werktijden en werkdagen (81%). Dat geeft volgens hen de ruimte om privé-afspraken daar omheen te
plannen.
Jongeren ervaren dat binnen een team veelal flexibiliteit in werkuren en werkdagen wordt gecreëerd (34%). Ze beschrijven dat
anderen in het team taken kunnen opvangen in geval van gewenste vakantie of verlof.
Jongeren ervaren dat ze veelal door de leidinggevende worden aangesproken op de vaste tijdstippen van begin- en eindtijden
en pauze-uren (21%). Zij vinden het vreemd dat het niet gemakkelijk is om enige flexibiliteit te hebben in begin- en eindtijden
van een werkdag.
Jongeren missen flexibiliteit in werktijden (34%). Jongeren ervaren dat er strak wordt vastgehouden aan begin-, eind- en
pauzetijden van het werk en missen de flexibiliteit om daar van af te wijken. Een respondent beschreef dat als: “Ik vind het
resultaat belangrijker dan de tijd die ik spendeer om het resultaat te behalen. Het 40 uur aanwezig zijn is niet echt meer van
deze tijd. Ik wil gewoon wat meer vrijheid krijgen om dat zelf in te delen. Als ik om twee uur in de nacht een goed idee krijg en
ik wil dat verwerken in de laptop, waar ik dan tot acht uur ‘s ochtends achter zit, dan wil ik niet alsnog weer van negen tot vijf
uur eraan werken. Ik heb mijn resultaat dan geborgd en dat vind ik belangrijker.”
Veel jongeren missen de mogelijkheid om thuis te werken en zien dat ook als logisch omdat de inhoud van het werk dat niet
toestaat (15%). Zij benoemen als voordeel van het thuiswerken dat het makkelijker is om contacten met collega’s te
onderhouden.
Jongeren hebben geen behoefte aan de optie om thuis te werken (28%). Zij geven hierbij aan dat zij thuis niet beschikken over
het goede materieel en dat zij persoonlijk contact met collega’s belangrijk en praktisch vinden.
Een groot aantal jongeren (32%), met name uit het mbo, ervaart het als zeer prettig dat er voor iedereen vaste werktijden zijn.
Zij ervaren dit als de ‘’meest eerlijke manier’’. Volgens hen worden er door deze duidelijkheid “allerlei discussies en boosheid”
voorkomen.
Jongeren ervaren dat er regelmatig een beroep wordt gedaan op het doorwerken aan projecten, opdrachten vanwege deadlines
of klanteisen (32%). Zij stellen dat er vaak een beroep op hen wordt gedaan om over te werken of om onder veel tijdsdruk iets in
te leveren. Zij ervaren dat niet als een probleem, maar een groot aantal verwacht daar flexibiliteit voor terug van de werkgever
door bijvoorbeeld iets later te beginnen na een dag met veel overwerk of een middag eerder weg mogen. Veel van de jongeren
ervaren dat dit lang niet altijd mogelijk is.
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4.6

Fysieke werkplek
QUOTES JONGEREN:

“Het gaat niet per se om de werkruimte, maar om het respect dat dit uitstraalt naar werknemers toe. Ik snap goed dat jongeren
daar in hun stage erg door worden afgeschrikt”. (mbo-opgeleide medewerker).
“Ik snap dat er afspraken moeten worden gemaakt over het gebruik van mobiele telefoons en sociale media. Het is erg
vervelend als collega’s telkens op hun telefoon kijken. Maar het helemaal niet toestaan of blokkeren, dat is wel erg
ouderwets (mbo-opgeleide medewerker).
Wat ervaren jongeren die al werkzaam zijn in de techniek op het gebied van de fysieke werkplek?
Jongeren ervaren de werkplek als positief. Jongeren ervaren ruime, schone en veilige
werkplekken (33%). Minder positief zijn ze over voldoende beschikbaarheid van
materialen (28%); volgens hen komt het regelmatig voor dat materialen niet
beschikbaar zijn of dat er wordt gewerkt met (sterk) verouderde materialen.
Jongeren ervaren dat er niet altijd sprake is van een vrije toegang tot het internet
(28%). Hierbij geven zij aan dat het geen probleem is aangezien zij dingen altijd via
hun mobiele telefoon kunnen bekijken. Ze geven hierbij wel aan dat dat niet gewenst
is, aangezien collega’s dan het gevoel kunnen hebben dat ze niks zitten te doen.
Jongeren, met name die uit het hbo (26%), ervaren dat digitale middelen als software,
email of de toegang tot intranet niet optimaal is geregeld. Zij beschrijven dat als het
niet (goed) beschikbaar zijn van software vanuit huis of vanuit eigen hardware als
laptops of smartphones. Jongeren ervaren dat veel IT-voorzieningen te streng zijn
afgeschermd voor gebruik in huis.
Jongeren werken tijdens het werk niet samen met sociale media en hebben daar ook
geen behoefte aan (34%). Zij zeggen dat dit ‘not done’ is. Jongeren missen wel het
gebruik van digitale media om informatie met elkaar op een slimme manier te delen
(19%).
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4.6

Collega's
QUOTES JONGEREN:

“Nee, je bent natuurlijk geen vrienden maar gewoon collega’s, je bent ook op je werk. Persoonlijk gaat er bij mij een soort van
knop om. Je bent gewoon aan het werk en het zijn collega’s. Je spreekt dan niet zo snel zondags ook af om een biertje te
drinken. Verder is het leeftijdsverschil natuurlijk groot. Je werkt met mensen die onderhand allemaal zo’n beetje grijs zijn”
(hbo-opgeleide medewerker)
“Er gebeuren zoveel dingen in de techniek. Technologische ontwikkelingen, steeds nieuwere producten. Ik snap niet dat veel
medewerkers dat zo zien, al jaren hetzelfde werk doen en dat ook blijven willen doen. Ik mis het leren.” (hbo-opgeleide
medewerker)
Wat ervaren jongeren die al werkzaam zijn in de techniek op het gebied van
collega’s?
Jongeren ervaren veel leeftijdsverschil in de samenstelling van de teams
(80%). Zij geven aan dat veel medewerkers dezelfde leeftijd hebben als hun
ouders. Jongeren ervaren dat ze het lastig vinden om opdrachten te geven
aan de oudere werknemers. Bovendien beschrijven ze dat het gevolg van veel
oudere werknemers is, dat het ontwikkelen van vriendschappen niet op het
werk gebeurt: ze hebben relatief veel afstand.
Jongeren ervaren dat hun organisaties een team van meerdere
persoonlijkheden of gemixte kwaliteiten bouwt, waardoor jongeren ervaren
dat er continu geleerd en ontwikkeld wordt. (45%)
Jongeren ervaren dat collega’s altijd voor elkaar klaar staan (65%): het is altijd
mogelijk om vragen te stellen en collega’s ondersteunen elkaar actief als er
problemen zijn.
Jongeren ervaren een goede mix van het personeelsbestand wat betreft
opleidingsniveau (34%). Jongeren ervaren dat de verschillende
opleidingsniveaus ook goed uitgewisseld worden en dat men veel van elkaar
leert.
Jongeren ervaren niet dat ze een vriendschappelijke band opbouwen met
collega’s (23%). Ze beschrijven dat als ‘‘professioneel met elkaar omgaan’’ en
‘‘weinig ruimte voor informele contacten’’. Een respondent beschreef dat bijvoorbeeld als: “Nee, je bent natuurlijk geen vrienden
maar gewoon collega’s. Je bent ook op je werk, persoonlijk gaat er bij mij een soort knop om. Je bent gewoon aan het werk en
het zijn collega’s. Je spreekt dan niet zo snel op zondag af om een biertje te drinken. Verder is het leeftijdsverschil groot
natuurlijk. Je werkt met mensen die onderhand allemaal zo’n beetje grijs zijn’’
- Jongeren missen een goede mix van collega’s wat betreft leeftijd (21%): vaak zijn er veel ouderen en erg weinig jongeren of
een ‘middenklasse’. Zij ervaren daardoor een te grote afstand tussen elkaar en verwachten dat er daardoor te weinig
leervermogen tot stand komt
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4.8

Leidinggevende
QUOTES JONGEREN:

“Wat me aanspreekt is dat hij een bazige chef is, maar dat hij ook realistisch is in wat kan en wat niet kan. Hij zal ook voor je
vechten wanneer er wat geregeld moet worden, en hij steekt zijn nek voor je uit.” (hbo-opgeleide medewerker)
Wat ervaren jongeren die al werkzaam zijn in de techniek op het gebied de leidinggevende?
Jongeren ervaren dat hun leiders veel beslissingsruimte geven
(65%). Zij beschrijven dat als leidinggevenden die vroegtijdig
hun medewerkers betrekken in beslissingen en vragen om
ideeën. Veelal gebeurt dat op een informele, een-opeensituatie, soms in brainstormsessies over werkoverleg.
Bovendien ervaren jongeren dat ze op verzoek van de
leidinggevende worden betrokken in ‘verbeteringsprojecten’.
Jongeren ervaren regelmatig overlegmomenten in de vorm van
overdrachtsmomenten, een overleg in kleine teams over de
inhoud en verdeling van werkzaamheden of dagelijkse
overlegmomenten waarin actuele informatie wordt gedeeld.
(33%)
Jongeren ervaren dat de leidinggevende duidelijk is in het coachen of vertellen van hoe het werk gedaan moet worden (33%). Een
respondent beschreef dat als: “Wat me aanspreekt is dat hij een bazige chef is, maar ook realistisch in wat kan en wat niet kan.
Hij zal ook voor je vechten wanneer er wat geregeld moet worden, en hij steekt zijn nek voor je uit’’Jongeren ervaren dat de
leidinggevende oprechte interesse toont in hun persoonlijke leven, zowel over thuissituaties als vrijetijdsbesteding (22%).
Jongeren ervaren dat ze een leidinggevende hebben die zelf ook actief in de techniek heeft gewerkt en die veel praktische
kennis heeft over hoe dingen gaan. (35%) Zij geven aan daar veel van te leren.
Jongeren missen sturing in de werkzaamheden (73%). Zij beschrijven dat er beperkte aandacht is voor feedback op de inhoud
van hun werkzaamheden en dat de leidinggevende weliswaar duidelijk vertelt wat zijn verwachtingen en werkzaamheden zijn,
maar de jongeren niet altijd even actief volgt om bij te sturen als het mis gaat.
Jongeren missen het actief op de hoogte te worden gehouden van de nieuwste ontwikkelingen in de organisatie (59%). Zij
beschrijven dat als onduidelijkheid over hoe een organisatie er (financieel) voor staat, hoe het gaat met de vraag vanuit de markt
en welke besluiten er zijn genomen.
Jongeren missen instemming en informatie in wat zij noemen “organisatie brede besluiten” (35%). Jongeren beschrijven dat als
een gevoel dat er geld wordt uitgegeven aan dingen die niet van belang zijn of die zij niet begrijpen.
Jongeren missen het actief op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in de organisatie (59%). Zij beschrijven dat
als onduidelijkheid over hoe een organisatie er (financieel) voor staat, hoe het gaat met de vraag vanuit de markt en welke
besluiten er zijn genomen.
- Jongeren missen instemming en informatie in organisatie brede besluiten (35%). Jongeren beschrijven dat als een gevoel ‘dat
er geldt wordt uitgegeven aan dingen die niet van belang zijn of die zij niet begrijpen.
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Hoofdstuk 5

Conclusies en adviezen

Wat kunnen we concluderen en adviseren? Samen met jongeren in de techniek vertaalden we de
uitkomsten van ons onderzoek naar conclusies en aanbevelingen waarmee werkgevers aan de slag
kunnen om hun aantrekkingskracht voor jongeren te vergroten.
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5.1

Biedt structuur en duidelijkheid
VOLGENS JONGEREN:
1. Veel jongeren hebben een duidelijke behoefte aan structuur. Zij raken niet gemotiveerd door autonomie en informatieve
feedback. Zij hebben juist belang bij controlerende leidinggevenden, en zijn geneigd om taken stapsgewijs en steeds op
dezelfde manier aan te pakken.
2. Duidelijkheid zit volgens jongeren in kleine dingen zoals tijdige duidelijkheid over werktijden, een uitgebreide inwerkperiode
en een duidelijk overzicht van opleidingsmogelijkheden.
De nieuwste generatie technici is minder afwijkend van oudere generaties dan we tot nu toe dachten. Ons onderzoek geeft
aanwijzingen dat de nieuwste generatie technici geen radicaal nieuwe voorkeuren heeft, zoals dat vaak in generatieon-derzoek
wordt verondersteld. Jonge technici vinden dezelfde baan- en organisatiekenmerken belangrijk als die in onderzoek bij
voorgaande generaties baanzoekers en medewerkers naar voren zijn gekomen. Mogelijk wordt deze nieuwe generatie technici
weliswaar op een unieke manier gevormd, vanwege een gedeelde levensgeschiedenis, een zelfde tijdsbeleving, gedeelde
omstandigheden en gedeelde invloed van de tijdsgeest, maar ons onderzoek geeft geen aanwijzingen dat die vorming
doorwerkt op de kenmerken die zij belangrijk vinden in hun toekomstige baan en organisatie.
Controlerende leidinggevenden en stapsgewijze aanpak
Hoewel de kenmerken die jonge baanzoekers belangrijk vinden minder vernieuwend zijn dan vaak wordt verondersteld in
publicaties over Generatie Y, ontstaat er een genuanceerder beeld van de nieuwe generatie baanzoekers, wanneer we meer in
detail kijken naar de kenmerken die zij belangrijk vinden. Zij operationaliseren op een geheel eigen wijze de relevante
kenmerken. Autonomie betekent bijvoorbeeld voor hen voornamelijk duidelijkheid in plaats van vrijheid, en flexibiliteit is
volgens hen vooral het op tijd beschikbaar zijn van roosters. Op basis daarvan zouden we kunnen zeggen dat ze conservatiever
zijn dan we tot nu todachten. ‘Het nieuwe werken’ bijvoorbeeld, is aan hen niet besteed. Ze willen niet thuiswerken, maar
hechten juist vooral waarde aan het ontmoeten van collega’s op de werkplek. Ze willen een vaste werkplek, niet gestuurd
worden op output, maar vragen juist veel begeleiding en coaching en hechten erg veel waarde aan duidelijkheid en structuur
over de inhoud van het werk, over werktijden en over opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. De conservatieve voorkeuren
van jongeren kunnen mogelijk verklaard worden door het gebrek aan ervaring; mogelijk ontstaat daardoor een grote mate van
onzekerheid die leidt tot een verhoogde behoefte aan duidelijkheid, structuur en hulp. Slijkhuis (2012) beschrijft dat als ‘need
for structure’: mensen die houden van voorspelbare situaties en van een gestructureerde omgeving waarin alles een vaste plek
heeft, in ruimte en in tijd. Ze willen zeker weten dat hun werkprestaties aan de eisen voldoen, en zoeken daarin steeds naar
bevestiging. Zij raken niet gemotiveerd door autonomie en informatieve feedback. Zij hebben juist belang bij controlerende
leidinggevenden en zijn geneigd om taken stapsgewijs en steeds op dezelfde manier aan te pakken.
Deze onderzoeksuitkomsten zijn aanwijzingen voor het aantrekkelijker maken van banen en organisaties door veranderingen in
baan- en organisatieontwerp. Een van de opvallende aspecten is de grote behoefte aan duidelijkheid en structuur onder jonge
baanzoekers. Dat is in tegenspraak met de vele aandacht van organisaties voor aspecten met betrekking tot het ‘nieuwe
werken’, waarin vooral veel aandacht wordt besteed aan vrijheid en flexibiliteit. Ons onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat
elementen van het nieuwe werken van belang zijn voor jonge baanzoekers: deze groep is eerder conservatief dan progressief.
Ze willen een vaste werkplek waar de ICT-voorzieningen goed op orde zijn, niet al teveel thuis werken en vinden sturing op
output interessant, maar hechten vooral waarde aan duidelijkheid en structuur over de inhoud van het werk, over werktijden en
over opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Het bieden van duidelijkheid is met name van belang in de eerste maanden
nadat een jongere een organisatie betreedt. De overgang van studie naar werk kan namelijk onzekerheid met zich meebrengen.
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Adviezen van jongeren
In de behoefte aan duidelijkheid en structuur kan volgens jongeren op de volgende manieren worden voorzien:
- Voor duidelijkheid en inhoud van het werk is de beschikbaarheid van een senior medewerker die jongeren begeleidt, stuurt en
inspireert in het doen van werkzaamheden veel genoemd door jonge baanzoekers. Dat is veelal niet een leidinggevende maar
een senior vakspecialist die al vele jaren praktijkervaring heeft. Door hem te betrekken in de dagelijkse begeleiding, kan worden
voorzien in de behoefte aan structuur, het leren van nieuwe dingen en ontwikkelingsmogelijkheden. Jongeren beschrijven het
als volgt: ‘’Vaak zien we wel dat een aantal medewerkers ons helpt als we nieuw komen in een organisatie (...) Nog beter is het
om personen aan te wijzen die een halfjaar lang tijd heeft om regelmatig ons te coachen . (...) het gaat dan om kleine dingen,
zoals tips geven in hoe het werk kan worden gedaan, regelmatig feedback geven (...) zij kunnen ons helpen bij de juiste
contacten in de organisatie (...) adviseren over opleidingsmogelijkheden of cursussen (...) zij moeten dan wel erkend worden
door de leidinggevende, bijvoorbeeld door hem te betrekken bij functioneringsgesprekken (...) na een tijdje kan het verstandig
zijn om van begeleider te wisselen zodat weer nieuwe dingen geleerd kunnen worden”.
- Belangrijk voor jonge baanzoekers zijn ook duidelijke afspraken over roostering of werktijden en werkdagen. Zij willen
duidelijkheid over de precieze werktijden en werkdagen, zoveel mogelijk weken van te voren. Met name in de zorg is er een
groot verschil tussen deze behoefte aan duidelijkheid en de werkelijkheid. Volgens jongeren kan in hun behoefte worden
voorzien door (1) te roosteren op langere termijnen en (2) teams onderling meer verantwoordelijk te geven voor roostering in
plaats van een centrale roosteraar die, zonder bemoeienis van de medewerkers, roostert. Jongeren beschrijven het als: '’Vaak
wordt een rooster pas enkele weken van te voren bekend gemaakt. (...) als we iets willen wissen dan gaat dat vaak heel moeilijk
of omslachtig (...) als het nu eens wat gemakkelijker wordt gemaakt om bijvoorbeeld te ruilen (...) of dat het basisrooster online
wordt gezet en dat we onderling aanpassingen mogen doen (...) misschien is het belangrijkste wel dat de leidinggevende gaat
roosteren in plaats van een roosteraar op afstand, die geen enkel benul heeft van roosterwensen. In teambesprekingen kunnen
we dan eventuele gewenste aanpassingen bespreken.”
- Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden is een van de kenmerken waar de grootste verschillen zijn geconstateerd tussen
de voorkeuren van jongeren en het werk dat organisaties bieden. Volgens jongeren is vaak veel mogelijk in organisaties, maar
wordt dat verborgen gehouden. Organisaties kunnen meer inspelen op de wensen voor opleidings- en
ontwikkelingsmogelijkheden door (1) succesvolle opleidings- en ontwikkelingstrajecten van medewerkers te beschrijven als
voorbeeld, door (2) mogelijkheden om te wisselen van functie bespreekbaar te maken in teams en (3) door loopbaanpaden op
een toegankelijke manier inzichtelijk te maken.
“Als je laat zien dat je wat wilt en kunt, is er vaak veel mogelijk qua ontwikkeling, maar dat wordt een beetje verborgen
gehouden (...) we moeten soms een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan, red.) schrijven, maar hebben geen idee wat dan
allemaal kan en mag (...) belangrijk is om een overzicht van voorbeelden te hebben van succesvolle ontwikkelingstrajecten of
van mogelijkheden om onderling van baan te wisselen.”
- Ontwikkel een aantal specifieke opdrachten voor de inwerkperiode van jongeren waarmee zij stap voor stap aan de slag
kunnen met het verkennen van de organisatie, het verkennen van hun werkzaamheden, het leren kennen van collega’s,
management en de afdelingen van de organisatie. Niet alleen helpt dat om op een gestructureerde manier het bedrijf te leren
kennen, ook biedt het mogelijkheden om in een korte tijd met veel verschillende mensen te spreken en daarmee snel een beeld
te krijgen van bijvoorbeeld besluitvormingsprocessen, en ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden in de organisatie.
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De inwerkperiode: essentieel voor jongeren
In onze gesprekken met jongeren werd tientallen keren het belang van een goede inwerkperiode ingebracht door de jongeren.
Hoe ziet dat volgens hen er uit?
Jonge technici vinden het belangrijk om gestructureerd en stapje voor stapje te worden ingewerkt. Vooral omdat de bestaande
kennis vanuit de technische opleidingen niet aansluit bij de werkzaamheden die ze moeten doen, is het belangrijk om met
makkelijke werkzaamheden en/of kleine projecten te beginnen. Hierdoor krijgt men inzicht in het werk en vertrouwen wanneer
deze taken en/of projecten goed worden voltooid. Stapje voor stapje worden deze werkzaamheden en projecten uitgebreid. De
rol van een buddy is in het begin belangrijk. Een buddy is een ervaren collega in hetzelfde vakgebied die precies kan uitleggen
hoe het werk moet worden gedaan. Ook kent een buddy de bedrijfscultuur, weet hij hoe bepaalde dingen bij verschillende
groepen kunnen worden geregeld en heeft hij veel (informele) kennis van het bedrijf. Een leidinggevende is minder op de vloer
en weet dat allemaal niet precies. Een ander belangrijk persoon voor jonge technici is de mentor. De mentor begeleidt de jonge
techneut tijdens zijn inwerkperiode. Tijdens deze inwerkperiode vinden gestructureerd en regelmatig voortgangsgesprekken
plaats. De duur van de inwerkperiode en frequentie van de gesprekken hangen af van de complexiteit van de functie. In deze
gesprekken wordt de focus gelegd op persoonlijke doelen stellen en het bewaken van deze doelen, voortgang, eventuele
problemen en onderling vertrouwen opbouwen. Wanneer de jonge techneut een leidinggevende functie of een functie met
projectverantwoordelijkheid gaat bekleden, is het ook belangrijk om de focus te leggen op het ontwikkelen van sociale
competenties. Het is belangrijk dat een mentor tenminste op hetzelfde niveau als de jonge techneut zit, dat hij over ervaring
beschikt die de jonge techneut nog moet verwerven en dat de mentor sociaalvaardig genoeg is om iemand te begeleiden.
Door duidelijke doelen of opdrachten te hebben, ervaren de jongeren duidelijkheid over de verwachtingen van het werk.
Jongeren kunnen hun werk zelfstandig uitvoeren wanneer ze weten wat de doelen zijn of opdracht is. Een respondent gaf
bijvoorbeeld aan dat iedere keer wanneer zijn werk was voltooid, een nieuwe tekening en uitleg te krijgen. Hierdoor is voor hem
bij iedere opdracht duidelijk wat van hem wordt verwacht. Door een goede begeleiding tijdens de inwerkperiode door een
leidinggevende, collega, buddy of mentor ervaren de jongeren duidelijkheid over de inhoud van het werk. Meerdere jongeren
gaven aan dat goede begeleiding tijdens de inwerkperiode belangrijk is en daardoor hebben ze geleerd hoe de inhoud van het
werk moet worden gedaan. Jongeren gaven aan dat het in deze periode belangrijk is om gestructureerd en stapje voor stapje
kennis te maken met het werk. Door gestructureerd en stapje voor stapje te worden ingewerkt, krijgen ze inzicht in het werk en
krijgen ze vertrouwen wanneer taken en/of projecten goed worden voltooid. Het is belangrijk dat ze tijdens de inwerkperiode
een mentor krijgen waarmee ze gestructureerd en regelmatig voortgangsgesprekken voeren. In deze gesprekken wordt de focus
gelegd op het stellen van persoonlijke doelen en het bewaken van deze doelen, voortgang, eventuele problemen en het
opbouwen van onderling vertrouwen.
De mentor moet tenminste over hetzelfde kennisniveau beschikken en in hetzelfde vakgebied zitten als de nieuwe werknemer.
Daarnaast is het belangrijk dat deze mentor veel ervaring heeft en over veel sociale vaardigheden beschikt. Jongeren vinden de
rol van een buddy vooral in het begin belangrijk. Een buddy is volgens hen een ervaren collega in hetzelfde vakgebied, die
precies kan uitleggen hoe het werk moet worden gedaan. Ook kent een buddy de bedrijfscultuur, weet hij hoe bepaalde dingen
bij verschillende groepen kunnen worden geregeld en heeft hij veel (informele) kennis van het bedrijf.
Een goede inwerkperiode draagt bij aan de duidelijkheid over de inhoud en verwachtingen van het werk en zorgt voor
zelfvertrouwen bij de nieuwe werknemer.
Overgang van werk naar school
Jongeren die al werkzaam zijn in de techniek wijzen vooral op het belang van duidelijkheid gedurende de eerste jaren van het
werken in de techniek. In die jaren worden jongeren vaak voor het eerst geconfronteerd met veel verschillende taken tegelijk,
met tegengestelde belangen en met het snel kunnen schakelen in omgangsvormen met verschillende collega’s binnen en buiten
de organisatie. Zij stellen dat het onderwijs daar slechts beperkt op kan voorbereiden en vinden dat hier een grote rol voor
bedrijven is weggelegd. Jongeren doen een een aantal suggesties om de overgang te optimaliseren:
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Meer aandacht voor feedback op omgangsvormen en manier van communicatie
Veel jongeren brengen als ervaring in dat ze gedurende hun eerste werkzame jaren aan allerlei interessante opdrachten hebben
gewerkt, en ook veel feedback hebben gekregen op de inhoudelijke kwaliteit van die opdrachten. Volgens hen ontbreekt echter
regelmatige feedback op en aandacht voor ‘soft skills’ als: de manier van omgang, het pro-actief contact zoeken met anderen
binnen en buiten de organisatie en hun persoonlijke kwaliteiten als medewerker binnen een team. Terugblikkend op de eerste
werkzame jaren in de techniek, zo stellen jongeren, zou het zeer wenselijk zijn geweest om meer aandacht aan feedback op
deze aspecten te geven. Zij geven ook aan dat dit niet door een ‘extern iemand’ moet gebeuren, maar door een senior; iemand
uit het team of met een leidinggevende die in staat is om deze ‘soft skllls’ bespreekbaar te maken. Een aantal jongeren verwijst
naar niet succesvolle ervaringen met teambijeenkomsten waarin een trainer met een groep aan de slag gaat. Daar wordt - zo
stellen de jongeren - ‘’vooral veel toneel gespeeld’’. Als een team zelf met elkaar aan de slag gaat, onder leiding van een
bekende uit het team, wordt er volgens jongeren veel realistischer gesproken.

Van ontwikkelings- en beoordelingsgesprekken naar het bieden van ervaringen
Jongeren ervaren dat er in de eerste jaren dat zij werken in de techniek weliswaar behoorlijk veel aandacht is voor het
ontdekken en verkennen van hun interesses. Zij raden aan om meer te gaan werken met het bij elkaar brengen van jongeren in
kleine teams om informatie uit te wisselen, elkaar feedback te geven, samen te werken aan een aantal uitdagende opdrachten
en het ondernemen van gezamenlijke activiteiten zoals bezoeken van bedrijven die vooroplopen op het gebied van
technologische ontwikkeling, workshops klantvaardigheden of het samenwerken met technici van een aantal andere bedrijven.
Volgens jongeren levert het vormen van dergelijke groepen erg veel inzicht in hunzelf, de manier waarop men kan bijdragen aan
het bedrijf en het ontwikkelen van hun persoonlijkheid. Jongeren benoemen dit als meer eﬀectief dan bijvoorbeeld individuele
ontwikkelingsgesprekken waarin wordt gevraagd wat hun talenten of ontwikkelingsdoelen zijn. Vaak hebben zij daar geen idee
van.

Meer inzicht in bedrijfsuitdagingen
Jongeren willen bedrijven als tip meegeven om meer aandacht te besteden aan het op de hoogte houden van medewerkers over
de ontwikkelingen, uitdagingen en bedreigingen waar het bedrijf tegen aan loopt. Volgens jongeren helpt dat om de revelantie
van hun werk in te zien, helpt dat om te doorgronden waarom bepaalde beslissingen worden genomen (met name door mbo’ers
genoemd) en kan het uitdagend zijn om samen met collega’s aan de slag te gaan met een aantal bedrijfsuitdagingen naast het
normale werk (met name genoemd door hbo’ers).
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5.2

Aandachtspunten voor (v)mbo'ers
VOLGENS JONGEREN
1. Werkomstandigheden, een klein maar essentieel detail.
2. Stages: het visitekaartje van de techniek, maar nog teveel nadruk op serie-werkzaamheden.
3. Afwisseling: het allerbelangrijkste volgens jongeren en al te realiseren met een aantal kleine dingen.

De verschillen tussen technici met een verschillend opleidingsniveau zijn gering. Een opvallende conclusie is dat de sterkte van
voorkeuren voor baan- en organisatiekenmerken slechts beperkt uiteenlopen tussen jonge technici uit verschillende
opleidingsniveaus of opleidingsrichtingen. Weliswaar is er nog weinig onderzoek naar de groep van lager opgeleide
baanzoekers, maar vaak wordt verondersteld dat lager opgeleide jongeren op een andere manier naar werk kijken. Zij zouden
minder waarde hechten aan uitdaging en afwisseling, en meer aan materiële kenmerken als zekerheid en status (Jantje
Groenveld & Steensel, 2009). Daar vinden we in ons onderzoek geen aanwijzingen voor.
Werkomstandigheden
Zorg dat de fysieke werkplek van de jongeren op orde is. De fysieke werkomgeving is tot nu toe behoorlijk onderbelicht in
onderzoek, maar blijkt erg belangrijk voor met name jongeren in het vmbo en mbo. Velen van hen geven aan tijdens hun stage
in donkere, slecht geventileerde,‘’totaal demotiverende’’ werkplekken en ‘’pauzeruimten’’ terecht te zijn gekomen, met slecht
werkende of niet beschikbare materialen. Het lijken kleine details, maar voor jongeren is dit erg belangrijk. Geef deze ruimte
ook visueel weer in de vacaturetekst: een jongere wil graag weten waar hij terecht komt. Voor hen is dat een belangrijk signaal
over hoeveel respect een bedrijf heeft voor zijn medewerkers.
Vanzelfsprekend moet ook de beschikbaarheid van technologie goed geregeld zijn op de werkplek. Jongeren willen vrije
toegang tot internet (bijvoorbeeld aanwezigheid van wifi), het kunnen gebruiken van eigen apparaten zoals laptops en
smartphones op de werkplek, en het kunnen gebruiken van sociale media tijdens het werk. Volgens jongeren moet dat absoluut
aanwezig zijn: er zijn teveel organisaties waarin IT voor een groot deel is afgeschermd of helemaal niet toegankelijk is.
Stages, het krachtige visitekaartje van de techniek
Stages worden door jongeren met een mbo-achtergrond ervaren als belangrijke leermomenten en het krijgen van
praktijkervaring. Jongeren ervaren stages als belangrijke leermomenten en zien dat als onderlegger voor de praktijk. De
gekozen branche en studierichting spelen een rol in de stage-ervaring. De ene opleidingsrichting geeft meer kans op seriewerk
en is meer van hetzelfde dan de andere. Een respondent geeft aan dat de stageopdracht niet paste bij de praktijksituatie, maar
is uitgevoerd om een voldoende te scoren. Ook is genoemd dat stagiaires worden ingezet als goedkope arbeidskracht bij
seriewerk. Dat resulteert in het beeld dat het bedrijfsbelang het belang van de stage en het leerrendement overschaduwt. Een
respondent geeft aan dat de begeleiding vanuit de opleiding gericht is op het behalen van het diploma in plaats van op de
talenten die men heeft.
Negatieve ervaringen: meer jongeren kregen seriewerk te doen en zij misten afwisseling in taken en in praktijkgerichte
werkervaring. Medewerkers die nu zelf stagiaires meemaken op de werkvloer zeggen dat stagiaires meer respect mogen tonen
naar (ervaren) medewerkers van het stageverlenende bedrijf.
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Positieve ervaringen: stagiaires werden gezien als medewerkers en kregen volop kansen om te leren.

‘’Ik heb hier stage gelopen en gedurende de stage leer je het bedrijf kennen. Hetgeen ze doen trok me wel aan. Zodoende ben
ik na mijn stage bij dit bedrijf blijven hangen.”
Verbetersuggesties van jongeren: stages afstemmen op het bedrijfsleven. Er is aangegeven dat een stageopdracht niet
representatief was voor de praktijk; maar is opgepakt om te slagen voor de opleiding, met toestemming van de organisatie
(gedogen). Stagiaires die ingezet zijn op seriewerkzaamheden werden gezien als goedkope arbeidskrachten. Dat is ten koste
gegaan van het leerrendement en zij hebben een negatief beeld gekregen over het werken bij organisaties in de technische
sector; niet over de collega’s.
Verbetersuggesties vanuit jongeren uit het (vmbo)

Uitdaging
Een deel van de jongeren wil graag ‘de spiegel’ voorgehouden krijgen. Men heeft behoefte aan het ontwikkelen van de soft
skills. Vooral op het gebied van feedback en onderlinge communicatiemet collega’s, leidinggevenden of met externe partijen. In
de opleiding gaat men uit van een vaste werkplek. In organisaties hebben medewerkers en stagiaires verschillende contacten; er
zijn medewerkers die ‘op karwei’ gaan en die hebben verschillende contacten met klanten, leveranciers of het bevoegd gezag.
Hoe ga je daar dan mee om?

Afwisseling
De jongeren ervaren voldoende afwisseling in het werk, taken of team. Zij hebben behoefte aan het onderling variëren van taken
in een team, om scherp te kunnen blijven in het werk en voorkomen dat ze gaan werken op de automatische piloot. Niet steeds
worden ingepland om dezelfde machine te repareren, omdat je die goed kent, maar onderling taken afwisselen om
bedrijfsblindheid te voorkomen.

Opleiding

1. De jongeren ervaren dat de lesstof niet altijd past op het werk in de praktijk. Alle jongeren geven aan dat ze een
opleidingstraject of cursus(sen) volgen als het nodig is voor het werk. Ook willen ze graag doorgroeien in de functie. De
leidinggevende is leidend in het proces. Veelal worden via het werk aanvullende bedrijfsspecifieke cursussen gevolgd om
het werk beter te kunnen leren of het werk makkelijker te maken. De jongeren ervaren dat delen van de lesstof
achterhaald zijn, gezien de ontwikkelingen in de techniek en op de werkvloer. Jongeren geven aan dat het ontbreken van
vakinhoudelijke kennis wordt opgevangen door (1) interne vakgerichte cursussen te volgen zodat het werk makkelijker te
doen is en (2) hulp te vragen aan collega’s met meer werkervaring.
2. Opleidingsrichtingen meer afstemmen op de behoefte van bedrijven. Een respondent geeft aan dat het onderdeel
Koeltechniek mist in de basisopleiding. De basiskennis is ontstaan na een stageperiode bij het bedrijf. Hij heeft dit niet
meegekregen vanuit de opleiding; het was onbekend.
3. Er is behoefte aan meer praktijklessen in de opleiding, geënt op de realiteit. Enkele jongeren ervaren dat de open dagen
op scholen om kennis te maken met techniek een andere weergave is van de praktijk op school. De robot van de open
dag komt niet terug in de lessen. De lessen zijn te theoretisch, en er is te weinig ruimte voor het geven van
praktijklessen.
4. Er is behoefte aan maatwerk, ook voor mensen met een beperking die theoretisch minder sterk zijn, maar praktisch juist
weer handig zijn. Mens en talent in plaats van cijfer en diploma
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5.3

Opleiding en ontwikkeling,
prioriteit nummer 1
VOLGENS JONGEREN:
1. De uitkomsten van dit onderzoek wijzen erop dat een gemiddelde medewerker in de technische sector in het mbo precies
het tegenovergestelde ervaart van wat een jonge baanzoeker wil.
2. Investeren in opleiding- en opleiding is een topprioriteit.
Er zijn veel en grote verschillen tussen jonge technici en organisaties, met name op mbo-niveau. De uitkomsten van dit
onderzoek wijzen erop dat een gemiddelde medewerker in de technische sector in het mbo precies het tegenovergestelde
ervaart van wat een jonge baanzoeker wil: een baan met weinig afwisseling in sociale contacten, met nauwelijks zicht op
opleidings- en doorgroeimogelijkheden en weinig duidelijkheid. Uit de analyse blijkt dat de voorkeuren van jonge technici voor
een groot aantal kenmerken sterker zijn dan de mate waarin werknemers die kenmerken in organisaties ervaren, met name op
het gebied van sfeer, werkomstandigheden, afwisseling in type werkplek, opleidingsmogelijkheden, duidelijkheid, imago en
beslissingsruimte. Om de aantrekkelijkheid en daarmee de wervingskracht van organisaties te vergroten, zijn dat dus de
kenmerken die topprioriteit zouden moeten hebben om te verbeteren. Goed nieuws voor deze sector is dat de verschillen op
hbo-niveau tussen wat jonge baanzoekers willen en werknemers daadwerkelijk ervaren veel minder groot zijn. Echter, ook op
hbo-niveau is een aantal belangrijke slagen nodig voor het vergroten van aantrekkelijkheid. Met name het voorzien in de
behoeften van jonge baanzoekers op het gebied van ontwikkeling (opleidings- en doorgroeimogelijkheden) heeft daarbij
topprioriteit.
Niet denken in functies maar in ontwikkelingstrajecten
Veel jonge technici wijzen in de eerste plaats op het belang dat organisaties denken in ontwikkelingstrajecten in plaats van een
statische functie met jarenlang dezelfde werkzaamheden. De sterke voorkeuren van jongeren op het gebied van afwisseling in
sociale contacten, doorgroeimogelijkheden, ontwikkelingsmogelijkheden en werkomstandigheden wijzen hierop. Dit type
voorkeuren geeft aanwijzingen voor een aantrekkelijk alternatief: een ontwikkelingstraject. In dat traject worden jongeren
gedurende een aantal jaren aan verschillende afdelingen, projecten of zelfs werkgevers toegewezen om veel verschillende
werkervaring op te doen. Gedurende dat traject volgen zij een opleidingsprogramma of worden zij gekoppeld aan senior
medewerkers die hen on-the-job opleiden. In tegenstelling tot traditionele traineeships is dit alternatieve contract niet zozeer
gericht op high potentials die de ambitie hebben om een leidinggevende functie te gaan vervullen, maar vooral op gemiddelde
jonge starters die breed inzetbaar opgeleid willen worden. Het voorziet in de behoefte van jonge technici die veelal het
schrikbeeld uiten van een werkplek waarbij jarenlang, in dezelfde ruimte, met dezelfde collega’s, hetzelfde type werk wordt
gedaan.
In dat traject worden jongeren gedurende een aantal jaren aan verschillende afdelingen, projecten of zelfs werkgevers
toegewezen om veel verschillende werkervaring op te doen. Gedurende dat traject worden zij gekoppeld aan senior
medewerkers die hen on-the-job opleiden of volgen zij een opleidingsprogramma. In tegenstelling tot traditionele traineeships
is dit alternatieve contract niet zozeer gericht op high potentials die de ambitie hebben om een leidinggevende functie te gaan
vervullen, maar vooral op gemiddelde jonge starters die breed inzetbaar willen worden opgeleid. Het voorziet in de behoefte van
lager opgeleiden die veelal het schrikbeeld uiten van een werkplek waarbij jarenlang, in dezelfde ruimte, met dezelfde collega’s,
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hetzelfde type werk wordt gedaan en in de behoefte van hoger opgeleiden die evenmin dagenlang achter de computer, in
hetzelfde team, beleidsrapporten willen schrijven.
Voor organisaties betekent dit de noodzaak van enerzijds een bedrijfsoverkoepelende aanpak op gebied van werven en te werk
stellen van jonge baanzoekers en anderzijds de noodzaak voor het verder investeren in on-the-job coaching van jongeren
gedurende hun eerste werkzame jaren. De door ons bevraagde jongeren beschrijven dat als: 'Veel organisaties proberen
mensen te lokken met een uitdagende functie met veel mogelijkheden tot ontwikkeling (...) die ontwikkeling valt vaak tegen:
vaak betekent het jarenlang dezelfde functie, tot het moment dat er een positie vrij komt (...) natuurlijk is het belangrijk om te
leren om een functie goed uit te oefenen, maar het leren in één functie houdt naar een paar maanden wel op (...) als we nou
eens bij verschillenden gemeenten konden werken, ook al was het maar dezelfde functie, dan zorgt dat niet alleen voor wat
afwisseling maar ook leren we dan continu nieuwe dingen en kunnen uiteindelijk kritischer ons werk uitvoeren (...) dat betekent
niet dat we in het diepe worden gegooid met steeds verschillende projecten, maar dat we een vaste, ervaren begeleider krijgen
of een opleidingsprogramma en regelmatig onderling bij elkaar komen.
“We zien in onze stages vaak dat we worden geplaatst in een team van mensen die op een bepaalde manier werken en ons
wordt geleerd om dat over te nemen (...) interessanter zou het zijn om van verschillenden mensen die wat langer in het vak
zitten hun manier van werken te leren (...) in verschillende projecten of misschien zelfs met klussen bij verschillende
organisaties (...) het gaat erom, dat we niet leren om maar op één manier te werken (...) daar heeft een bedrijf toch ook veel
meer aan?
Voorbeeld 1: een vastgesteld flexibel carrièreprogramma
Uit de gesprekken met jongeren is een voorbeeld naar voren gekomen om die behoefte te vervullen: de ‘Odin Careertrack’. Door
deze Careertrack staat vast wat de carrièremogelijkheden kunnen zijn, welke opleidingen daarbij horen en welke stappen
daarvoor moeten worden genomen. Dit noemt men de zogenaamde carrièrescenario’s, waardoor stapsgewijs carrière kan
worden gemaakt volgens min of meer vaste scenario’s die daarvoor zijn ontwikkeld. Onderweg doet men de nodige
vaardigheden op, volgt opleidingen, behaalt certificeringen en leert te werken volgens bepaalde methodieken. Zo kan men zich
bijvoorbeeld ontwikkelen van Technisch Supportmedewerker tot Senior Storagespecialist en van Verkoop
Binnendienstmedewerker tot Senior Accountmanager.
Bij dit carrièreprogramma wordt gestimuleerd dat medewerkers zo snel mogelijk doorgroeien door de vaststaande stappen te
maken en opleidingen te volgen. Toch is de Careertrack flexibel en liggen carrièreroutes niet altijd vast. Voor mensen die
gaandeweg het werk tot nieuwe inzichten komen, is er de mogelijkheid om tussentijds over te stappen. Zo kan men altijd nog
van een technische naar een meer commerciële functie. Het voordeel hiervan is dat personeel en daarmee kennis binnen de
organisatie blijft, ondanks het feit dat ze switchen van baan. Er kan zelfs worden gewisseld naar een baan bij een heel ander
bedrijf binnen de groep. Uiteindelijk kiest iedere medewerker zijn eigen route en houdt iedereen de regie over zijn eigen
loopbaan.
Het carrièreprogramma is een instrument dat erop is gericht om werknemers gestructureerd en vooral met veel duidelijkheid te
stimuleren om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Ze krijgen de ruimte om te ontdekken waar ze goed in zijn en
waar hun passie ligt doordat ze steeds weer nieuwe dingen mogen uitproberen en niet bang hoeven te zijn om fouten te maken
en daarvan te leren. Ze worden gestimuleerd om optimaal inzetbaar te blijven. Een bijkomend voordeel van de ‘Odin
Careertrack’ is dat ook talentvolle jonge technici die niet assertief zijn en geen initiatief nemen op deze manier duidelijkheid
hebben wat de carrièremogelijkheden zijn en wat van hen wordt verwacht als ze stappen willen maken.
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Voorbeeld 2: Een talent ontwikkelings programma
Er zijn al veel bedrijven in de techniek die talentontwikkeling van de jonge generatie aanmoedigen en realiseren. Een voorbeeld
daarvan is PiT (Professionals in Training) dat onderdeel is van het internetbedrijf TriMM. Joeri Constandse, onder andere
coördinator van het talentontwikkelingsprogramma, neemt ons mee in het principe van PiT.

Hoe werkt PiT?
PiT is een talentontwikkelingsprogramma dat binnen TriMM is opgericht. Het doel van PiT is talent in de regio verder brengen.
Dat doet PiT door leerwerkplekken te bieden op het snijvlak van onderwijs en het werkveld voor high potentials in mbo-, hboen universitaire opleidingen met enige relevantie voor TriMM. Voor stages en minors probeert PiT zo goed mogelijk aan te
sluiten op de ontwikkeldoelstellingen en het huidige curriculum van studenten. Door kennis direct in de praktijk te brengen
zorgt PiT voor een betere synergie tussen deze twee. Een groot deel van de studenten kan na hun stage bij PiT ook doorstromen
naar een vaste aanstelling bij TriMM, afhankelijk van hoe goed de studenten zijn en of er op dat moment relevante vacatures
zijn.

Wat levert het investeren in jong talent dan op voor een organisatie?
Talentontwikkeling voor TriMM en voor de regio. Alle studenten die uitstromen komen bij concurrenten of klanten terecht. Als
een organisatie groeit zijn er vacatures die ingevuld moeten worden met jonge mensen. “Als we die via PiT binnen kunnen
werven is dat veel waardevoller”, zo vertelt de coördinator van PiT. Het wervingsproces verplaatst zich naar PiT en geeft TriMM
daardoor een voorsprong qua tijd doordat studenten

- Nieuwe dingen leren in het werk
Wat PiT doet om studenten nieuwe kennis te leren, is ze op projecten in te zetten waarbij het niveau net iets hoger ligt dan wat
ze gewend zijn. De studenten worden daarmee gedwongen om snel mee te komen op dat niveau en leren daardoor nieuwe
dingen. Ze laten PiT studenten ook experimenten met nieuwe dingen en technologieën. Er is ook ruimte om zelf nieuwe dingen
bouwen. Dit hoeft niet per se voor een klant te zijn of een directe toepassing te hebben, maar kan ook om de studenten
autonomie te geven in hun ontwikkeling

- Afwisseling in sociale contacten (collega’s, teamgenoten, klanten) binnen of buiten het bedrijf
Afwisseling in sociale contacten is niet zeer groot omdat de studenten vooral in hun eigen team functioneren. Afhankelijk van
hoe goed ze het doen, zullen ze ook met klanten contact hebben. Er zijn studenten die zelfstandig naar grote klanten kunnen
gaan en studenten die dat helemaal niet doen of die het niet goed ligt, terwijl deze studenten wel goede software kunnen
ontwikkelen. Hier speelt coaching dan weer een rol om - indien er behoefte is vanuit de student - ze bij deze ontwikkeling te
ondersteunen.

- Ontwikkeling op het gebied van soft-skills (omgaan met klanten, willen het zelf leren)
Bij PiT worden studenten gevraagd of ze bepaalde wensen hebben qua competentieontwikkeling. Voor zover dat intern
gerealiseerd kan worden, wordt dat ook aangeboden om dat te ontwikkelen. Er worden uitdagende opdrachten gegeven om de
studenten uit hun comfort zone te halen en daarvan te leren.
PiT gaat er niet vanuit dat een student niet voor bepaalde zaken is weggelegd. Fouten maken is menselijk en een professional
kan deze fouten net zo goed maken.
- Uitdagende opleidingstrajecten, (dit kan zoiets als PiT zijn, maar hoeft geen formele opleiding te zijn)
Een uitdagend opleidingstraject kan een traineeship zijn. In dat traineeship worden dan in een bepaalde periode een aantal
opdrachten behandeld, die studenten niet op school leren, maar wel degelijk van belang zijn voor hun vakgebied. Het zijn skills
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die je “on-the-job” moet leren en verder kunt uitbreiden. Het is daarbij van belang dat het een afgebakende opdracht is, waarbij
studenten boven hun eigen niveau werken en uitgedaagd worden door hun begeleiders.
- Mentorschap en feedback, begeleiding van iemand in zijn werkzaamheden (prestatie)
Studenten worden gekoppeld aan specifieke begeleiders die fungeren als mentor. Begeleiders helpen studenten met onderzoek,
geven feedback, dagen studenten uit, stellen vragen om een student in een bepaalde richting te bewegen en geven antwoorden
als de student er zelf niet meer uitkomt. Studenten worden uitgedaagd om zaken op een andere manier te bekijken en nieuwe
inzichten te geven.

- Doorgroeimogelijkheden (doorgroeimogelijkheden, niet hiërarchisch, hoe zorgt een bedrijf ervoor dat iemand niet
jarenlang hetzelfde werk doet)
Als er vacatures zijn kunnen PiT’ers doorgroeien naar TriMM. Dat kan soms zelfs al voor onbepaalde tijd. Vanuit PiT is het ook
mogelijk om in functie door te groeien. Een student die meerdere specifieke skills heeft en meer kan dan waar hij oorspronkelijk
voor aangenomen is, kan daar binnen zijn opleiding niet altijd verder mee qua ontwikkeling omdat het om een andere discipline
gaat die daar niet in voorkomt. Hij heeft een bepaalde development techniek gecombineerd met zijn achtergrond, wat hem
daardoor multi-inzetbaar maakt. De student heeft daardoor een bredere visie op de toepasbaarheid van opdrachten binnen
TriMM. De begeleider probeert studenten ook uit te dagen om verder te kijken dan wat ze bij TriMM doen en die vaardigheden
in hun eigen werk te gebruiken. Hobby’s en andere interesses bijvoorbeeld. Daarmee wordt talent ontdekt en zijn studenten
daardoor mogelijk flexibel inzetbaar. Voorop staat talentontwikkeling, kenniscreatie, flexibele arbeid. Niet alle studenten
kunnen ondergebracht worden bij TriMM. “Al die mensen die niet meer bij PiT of TriMM zitten, maar wel een leerzame tijd
hebben gehad, gaan werken bij een ander bedrijf. Zoekt dit bedrijf een internetpartner, dan is TriMM het eerste waar ze aan
denken. Het heeft een enorm marketingeﬀect” vertelt de coördinator van PiT.

Welke adviezen heeft de coördinator van PiT voor bedrijven?
Alle bedrijven moeten een talentontwikkelingsprogramma hebben, zodat ze allemaal beginnen te werven op een eerder
stadium. Er moet niet worden gewacht tot studenten afstuderen. Door daar eerder in te investeren, worden ze niet alleen betere
studenten maar ook betere professionals. Het is van belang dat studenten vroeg binnengehaald worden. Daarmee kunnen ze
enthousiast gemaakt worden voor de organisatie. Ook is het voor een bedrijf belangrijk om beter te worden in het creëren van
nieuwe kennis ten opzichte van de concurrent. Daar zit namelijk een structureel concurrentievoordeel in.
Als bedrijf kan het serieus nemen van talentontwikkeling een grote betekenis hebben. Wat er met name in de ICT-sector speelt,
is dat daar moeilijk aan talent te verkrijgen is. Dan wordt er gewezen richting de opleiding; dat de opleiding niet de juiste
mensen levert en er een mismatch is. Opleidingen wijzen naar bedrijven omdat er geen stagiaires aangenomen worden. Zoek
daarom naar toenadering en besef als bedrijf dat jong personeel de verantwoordelijkheid is van zowel scholen als bedrijven.
Beide partijen zijn wederzijds afhankelijk. Voor bedrijven levert het een potentiële werknemer op. Voor scholen kunnen
gastcolleges of het scouten van nieuwe talenten waardevol zijn. Arbeidsmarktperspectief voor studenten is daarnaast ook heel
mooi voor scholen en bevordert doorstroom van het primaire product als school zijnde.
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5.4

Communiceer eerlijk en duidelijk
VOLGENS JONGEREN:
1. Communiceer realistisch en niet met de standaardtekst ‘wij bieden een dynamische omgeving met veel uitdaging ...”
2. Niet sociale media, maar vacatureteksten op vacaturesites zijn topprioriteit voor werkgevers
3. Vermeld op de website een aantal voorbeelden van werknemers over hoe zij hun eerste jaren in het bedrijf hebben beleefd en
vraag medewerkers - van onder tot boven in de hiërarchie - om de belangrijkste uitdagingen waarmee het bedrijf kampt.

Jonge technici zijn realistisch in hun eisen
Jonge baanzoekers zijn realistisch in hun eisen: ze realiseren zich én accepteren dat niet al hun voorkeuren aanwezig kunnen
zijn in een baan en organisatie. Ook benadrukken jongeren dat baan- en organisatiekenmerken uit te ruilen zijn. Dat relativeert
de constatering dat mensen in de afgelopen decennia steeds meer van betaalde arbeid zijn gaan verwachten (Van Hoof, 2007);
in het bijzonder de veel terugkomende conclusie in praktijkpublicaties dat Generatie Y alles tegelijk wil (“they want it all and
they want it now”). Dat is goed nieuws voor organisaties die niet kunnen voorzien in alle voorkeuren van jonge baanzoekers
door bijvoorbeeld een te beperkte omvang; zij kunnen een gebrek aan bepaalde baan- en organisatiekenmerken compenseren
met extra aandacht voor baan- en organisatiekenmerken die wel aanwezig zijn.
Jonge technici, met name hbo’ers, benadrukken dat ze bijna elk week via LinkedIn een bericht ontvangen van een
wervingsbureau met een baanaanbod. Ons onderzoek geeft aanwijzingen om op te vallen tussen de grote hoeveelheid
baanmogelijkheden voor jonge baanzoekers door het specifieker en beter communiceren van bepaalde baan- en
organisatiekenmerken in wervingsmateriaal. Al eerder in het artikel gaven we een overzicht van de aspecten die jonge technici
belangrijk vinden.
Maar door in de vacaturetekst een verwijzing op te nemen naar de organisatiewebsite of sociale media is het eenvoudig en
goedkoop om preciezer te communiceren over de voor jonge baanzoekers relevante aspecten. Door sociale media is het
bovendien mogelijk om via berichten van medewerkers een nog vollediger en realistischer beeld te geven van de werkomgeving
en werkinhoud van het bedrijf. De door ons bevraagde jongeren geven daarvoor de volgende suggesties:
“Vaak probeert een organisatie wel op een website of sociale media iets te communiceren over de inhoud en sfeer van hun werk,
maar dat zijn meestal niet meer dan algemene reclamepraatjes over hoe geweldig de sfeer wel niet is, over teamuitjes en over
het alweer succesvol afronden van een project (...) interessanter om te zien zijn een aantal verhalen van starters. Dat zij melden
over wat zij meemaken gedurende hun eerste jaren, beschrijven hoe ze zich ontwikkelen en tegen welke uitdagen ze aanlopen
(...) En dat we niet alleen een anonieme persoon zien, maar ook zijn leefwereld. Dat we zien wat hij allemaal meemaakt. Dat hij
betrouwbaar is, en niet alleen reclame maakt. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van iemand met een openbaar Facebook
account.”
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Het is daarbij vervolgens van belang dat niet alleen het bedrijf zelf berichten op de website plaatst, maar dat een aantal
medewerkers wordt gevraagd om regelmatig iets over hun werkervaring te plaatsen. Jongeren geven in de focusgroepen
namelijk aan dat zij de informatie van een recruiter slechts beperkt waardevol vinden, omdat hij of zij volgens hen te weinig
kennis heeft van wat er echt in het bedrijf speelt. Medewerkers van een bedrijf kunnen volgens jongeren betere, interessantere
en meer betrouwbare informatie geven. Een ander belangrijk aandachtspunt bij de wervingscommunicatie is het taalgebruik. In
ons onderzoek constateerden wij dat jongeren met een geheel eigen taalgebruik hun voorkeuren uiten. Het risico is dat het
taalgebruik waarmee in vacatureteksten en op websites wordt gecommuniceerd te formeel of niet begrijpelijk is voor jonge
baanzoekers. Het is dan ook aan te raden om jonge medewerkers actief te betrekken bij het vormgeven van de vacatureteksten
en de website. Zij weten precies welke woorden doorgaans gebruikt worden door jongeren en met welke voorbeelden de
kenmerken verduidelijkt kunnen worden.
Tips voor inhoud van wervingsmateriaal volgens jongeren
Volgens jongeren zou in ieder geval het volgende goed gecommuniceerd moeten worden in wervingsmateriaal:

 Afwisseling in werk
“Inzicht geven in de dagelijkse werkzaamheden. Bijvoorbeeld een starter vragen om op te schrijven wat hij allemaal in een week
doet. Niet alleen een vage lijst met taken en verantwoordelijkheden noemen”.

 Opleiding en ontwikkeling
“Met voorbeelden benoemen wat startende medewerkers de afgelopen jaren aan ontwikkelen en opleiden hebben gedaan (..)
Benoemen op welke manier in de eerste maanden gecoacht wordt (...) Benoemen welke mogelijkheden er op lange termijn zijn
voor opleidingen of cursussen (...) een aantal voorbeelden benoemen van hoe medewerkers zijn doorgegroeid in de
organisaties”.

 Werkinhoud
“Vaak wordt niet meer dan in trefwoorden wat activiteiten beschreven die in een baan worden gedaan (...) het is nodig om in
ieder geval te weten aan welke taak het meeste aandacht van een takenpakket besteed wordt (...) en vooral wat de uitkomst van
die taken is, wat het oplevert, waarom het zinvol is.

 Begeleiding
“Vaak staat in een advertentie dat je veel vrijheid hebt in het vormgeven van je werk (...) ik ben nogal bang dat dat betekent dat
je in het diepe wordt gegooid (...) belangrijk is dat organisaties duidelijk vertellen hoe je wordt begeleid, door wie en hoeveel
(...)
Tips voor type wervingskanelen
Jongeren in het laatste jaar van de techniekopleiding geven aan dat zij vacatures met name zoeken via hun eigen netwerk of
anders via vacaturesites. Sociale media worden nauwelijks genoemd als startpunt voor de zoektocht van een baan, maar een
aantal jongeren geeft aan - na het bekijken van een vacature – op de Facebookpagina van een bedrijf te kijken om een beeld te
krijgen van de sfeer van het bedrijf. Dat doen zij niet met de beelden of teksten die een bedrijf zelf plaatst (zij beschrijven dat
als ‘onrealistische reclame’), maar door het bekijken van de profielen van medewerkers die zijn aangesloten op de
facebookpagina.
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Volgens jongeren is het belangrijkste aandachtspunt om een vacaturetekst op een website te plaatsen met een duidelijke
omschrijving van de werkinhoud. Zij zien dat het liefst verduidelijkt met een aantal voorbeeldtaken. Voor wat betreft de
werkomgeving vinden jongeren het belangrijk dat open deuren als ‘veel ontwikkeling’ en ‘dynamische werkomgeing’ worden
vermeden. Zij zien het liefst een aantal concrete voorbeelden op het gebied van mogelijke traineeships, trainingen of
doorgroeimogelijkheden. Verder raden ze bedrijven aan om in vacatureteksten te verwijzen naar de bedrijfswebsites, waarin
meer informatie is opgenomen over:
Een aantal ervaringen van jongeren die hebben gewerkt in het bedrijf. Wat hebben zij de afgelopen jaren gedaan en hoe hebben
zij zich ontwikkeld?
Een omschrijving de producten of diensten van een organisatie en omschrijving van de uitdagingen waarvoor het bedrijf de
komende jaren staat. Zij merken op dat dit niet een ‘reclamepraatje’ of ‘vaag verhaal’ moet zijn over de missie, visie en strategie
van een bedrijf, maar bijvoorbeeld een aantal korte
quotes of interviews met een aantal medewerkers uit de hele 'organisatie’. Daarmee wordt bedoeld: van laag in de organisatie
naar hoog in de organisatie. Zij willen dus niet alleen zien wat het management roept, maar ook wat de medewerkers vinden.
Tips voor de recruiter
Jongeren, met name hbo’ers, geven aan dat zij zeer regelmatig berichten krijgen van recruiters of detacheringsbureaus met
aanboden van banen. Zij geven aan dat deze berichten weinig aantrekkelijk zijn: vaak is het een korte tekst, met weinig
specifieke baaninhoud en is het onduidelijk in welk bedrijf de baan wordt aangeboden. Volgens hen zouden bedrijven eﬀectiever
in de werving van jongeren zijn als ze:

 Het wervingsmateriaal concreter en realistischer maken (zie
voorgaande tips)


Jongeren niet alleen een functie bieden, maar ook duidelijk laten
zien hoe er geïnvesteerd wordt in hun ontwikkeling- Slimmer
gebruik maken van medewerkers in het wervingsproces. Zij vinden
dat medewerkers meer realistische en betrouwbare informatie
kunnen verschaﬀen over werken in het bedrijf. Een bedrijf zou
volgens jongeren de mogelijkheid moeten bieden om in contact te
komen met een medewerker.



Investeer in tijdige en persoonlijke communicatie. Jongeren ervaren
dat het dagen kan duren voordat ze van een recruiter een
doorgaans onpersoonlijk bericht hebben gekregen.



Investeer al vroegtijdig in contacten met de opleidingen. Volgens
jongeren helpt het een bedrijf niet als ze pas in de laatste jaren
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5.5

Breng jongeren en management bij elkaar
Jonge baanzoekers willen afwisseling in hun dagelijkse werkzaamheden, willen werk doen dat zichtbare impact heeft op het
verbeteren van de organisatie en/of het verbeteren van klanttevredenheid en willen betrokken worden door hun leidinggevende
bij de inrichting van het werk. Aan de andere kant geven medewerkers in de organisaties aan dat ze te weinig innovatief gedrag
van jongeren ervaren, dat zij niet over de grenzen van het eigen werk kijken en soms een te beperkte betrokkenheid met de
werkgever hebben. Medewerkers vertelden “dat jongeren enthousiast binnenkomen, maar dat hun ideeën en gedrag misschien
worden doodgeslagen door allerlei rituelen, normen en medewerkers die bepaalde routines gewend zijn”. Een suggestie die veel
jongeren in onze discussies inbrachten was: “Kan een bedrijf ons niet in contact brengen met andere (jonge) medewerkers en
het hoger management zodat we samen aan interessante projecten kunnen werken en af en toe kunnen wisselen van taken en
werkzaamheden?”.
“Bier en pizza” bijeenkomsten
Dat kan door jongeren bij elkaar te brengen in een aantal informele bijeenkomsten met succesvolle, inspirerende senior
medewerkers en het managementteam waarbij in gesprek wordt gegaan over: (1) ideeën van jongeren en management over het
verbeteren van organisaties. Dat kan leiden tot bijvoorbeeld een team van jongeren van verschillende afdelingen die samen met
een aantal senior medewerkers aan de slag gaat met innovatieve projecten. Dat voorziet in hun sterke voorkeuren voor
afwisseling in sociale contacten (namelijk het werken met niet alleen mensen van eigen afdeling), het doen van werk dat impact
heeft op de organisatie en het betrokken worden bij de organisatie; (2) opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden die
succesvol zijn gebleken bij anderen en de mogelijkheden tot functieroulatie en (3) verbetersuggesties voor het vormgeven van
eigen werkzaamheden. Die bijeenkomsten zullen het meest eﬀectief zijn als ze door jongeren zelf worden georganiseerd en niet
slechts bestaan uit een aantal presentaties met discussies.
Onderling contact buiten de fysieke bijeenkomsten kan worden
gestimuleerd door middel van sociale media, zodat de groep
jongeren gevolgd en gestuurd kan worden door andere
belanghebbenden in de organisatie. Jongeren beschrijven het zelf
als volgt:
“Belangrijk is dat het geen sessies zijn waarbij iemand een
presentatie houdt, maar sessies waarbij we met elkaar in gesprek
gaan (...) over hoe dingen beter kunnen (...) of waarom
management bepaalde dingen zo wil (...) dat ze onze ideeën
horen (...) en dat wij onderling in contact komen over de
succesvolle en minder succesvolle dingen in ons werk. Het liefst
ook met management erbij, zodat we meteen actie kunnen ondernemen.”
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Leidinggevende: aandacht en ontwikkeling
Jongeren hebben veelal positieve ervaringen hebben met leidinggevenden. Wij vroegen hen om op te schrijven waarom ze de
leidinggevenden zo waarderen. Dit zijn de twee meest genoemde redenen:
Leidinggevenden besteden veel tijd aan het geven van feedback en het bespreken van ontwikkelingsmogelijkheden en
doorgroeimogelijkheden. Jongeren beschrijven dit type leidinggevenden als “ervaren vakman”, “die veel respect verdient
vanwege zijn prestaties tot nu toe”, “die continu ons er op wijst dat we moeten investeren in onszelf”, “die ons bij ons roept als
wie iets verkeerd hebben gedaan”. Jongeren geven aan deze vele aandacht, feedback en blik naar de toekomst zeer te
waarderen. Met name jongeren die zijn opgeleid op (v)mbo-niveau brengen dit aspect in. Hbo’ers ervaren doorgaans ook een
leidinggevende die veel aandacht voor hen heeft en veel feedback geeft. Wel geven zij aan dat ze een gebrek aan feedback op
hun ‘soft skills’ als omgangsvormen met klanten, management-vaardigheden en functioneren in een team te missen.
Jongeren ervaren leidinggevenden als zeer positief vanwege hun grote toegankelijkheid. Niet alleen ervaren jongeren dat ze
altijd terecht kunnen bij hun leidinggevende, ook ervaren ze dat hij of zij veel aanwezig is op de werkvloer en/of regelmatig uit
zichzelf naar de jongeren toe komt. Met name in de eerste jaren dat zij werken in de techniek, ervaren zijn dit als zeer
wenselijk. Ze omschrijven dit als “een leidinggevende die uit zichzelf regelmatig vraagt hoe het met me gaat, hoe hij mij kan
helpen en “bespreekt wat ik nodig heb om iets te bereiken”.
Jongeren, met name die uit het mbo, geven als tip voor de leidinggevende het verbeteren van de samenwerking tussen de
(jonge), zijn coach/mentor en zijn leidinggevende. Volgens jongeren hebben de coaches/mentors nauwelijks contact met de
leidinggevende. Zij zouden het liefst zien dat coaches ook een rol krijgen in beoordelingsgesprekken en ook dat de coach helpt
om verbeterpunten en ontwikkelingsmogelijkheden nog beter bespreekbaar te maken.
De jongeren vinden de participatieve leiderschapsstijl prettig. Hun leidinggevende is bereikbaar en geeft hen ruimte om het
werk naar eigen voorkeur in te delen, waar dit kan binnen de functie. Zij voelen zich door hun leidinggevende gesteund en
gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen in het werk. De leidinggevende steunt hen als er een fout wordt gemaakt. Het
moet niet te vaak voorkomen, want dan wordt er wel wat van gezegd. De medewerkers willen het werk graag goed doen en het
zich makkelijk maken. Zij vinden de mogelijkheid om mee te beslissen met de aanschaf van materialen een plezierige
werkwijze. Zij voelen zich gewaardeerd. Over het budget maken ze zich niet druk. Zij laten de verantwoording liggen waar die
hoort. Het laat de toegankelijkheid van de leidinggevende zien en korte lijnen in de samenwerking. De onderlinge contacten
over meerdere lagen
in de organisatie vindt men prettig omdat men zo snel de benodigde informatie over het werk kan navragen. Bijvoorbeeld: de
leidinggevende die hen steunt en begeleidt en persoonlijke interesse toont wordt gewaardeerd.
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Innovativiteit en creativiteit
Een tegenvaller volgens vele jongeren in de techniek, is het streven naar innovatie en vernieuwing onder veel collega’s. Jongeren
beschrijven dat als: ‘vaak gebeuren dingen al jarenlang op dezelfde manier en worden dingen nauwelijks ter discussie gesteld”,
“er wordt niet heel veel aandacht besteed aan het vooruitdenken” en “ideeën of initiatieven worden lang niet altijd gewaardeerd”.
Dat komt volgens hen niet zozeer omdat leidinggevenden daar niet voor open staan, maar zij ervaren een cultuur waarbij het
niet gebruikelijk of zelfs niet wenselijk is om te komen met heel veel vernieuwende ideeën of voorstellen.
Volgens jongeren is het belangrijk dat bedrijven meer investeren in het bij elkaar brengen van ‘groepjes innovatieve mensen’,
waarbij het bedrijf ruimte biedt om ‘te experimenteren en te innoveren’. Een van de jongeren geeft als voorbeeld dat klanten wel
eens vragen om nieuwe type producten waarvan erg snel wordt gezegd dat deze niet mogelijk zijn. Hij stelt dat wanneer hem
een beetje vrijheid wordt gegeven, hij binnen een aantal weken een prototype af zou kunnen hebben dat zou kunnen voldoen.
Behalve een tevreden klant levert dat voor hem en een aantal teamgenoten veel vrijheid op. Jongeren geven bedrijven dan ook
als advies om meer ruimte en waardering voor innovatie in tebouwen. Dat betekent volgens hen het doorbreken van cultuur of
'het bij elkaar zetten van kleine groepen medewerkers die samen met elkaar aan nieuwe producten of diensten werken.
Collega’s
Over het algemeen zijn jongeren tevredener over hun
leidinggevende, dan over hun collega’s. Een groot aantal
jongeren ervaart ‘te veel ingeslopen routines’, ‘te weinig een
cultuur van vernieuwing en leren’ en ‘collega’s die elkaar niet
altijd goed uitdagen, omdat werk al een aantal jaren op dezelfde
manier wordt gedaan”. Jongeren adviseren om - naast de eerder
beschreven innovatiebijeenkomsten - meer te investeren in
innovatie en vernieuwing binnen de teams. Jongeren geven
daarvoor de volgende adviezen:
Leidinggevenden zouden volgens jongeren meer moeten sturen
op roulatie van medewerkers tussen teams. Jongeren zien het als
erg belangrijk om met verschillende collega’s in aanraking te
komen en zo te voorkomen dat er ‘allerlei ingeslopen routines’
ontstaan.
Jongeren geven bedrijven als advies mee om beter gebruik te
maken van de mix van jongeren en ouderen in een team. Vaak
worden die bij elkaar gezet, zonder dat er aandacht wordt
besteed aan het leren van elkaar. Volgens jongeren kan men van
oudere werknemers behalve vakervaring ook de nodige
vaardigheden leren. Daarnaast zouden ze met een aantal jonge
medewerkers bij elkaar kunnen worden gezet in de eerder
beschreven innovatiebijeenkomsten, om te voorkomen dat men
vooral overneemt wat bestaande medewerkers doen.
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5.6

Innoveer het techniekonderwijs
VOLGENS JONGEREN:
- Minder gestructureerde onderwijsomgeving nodig.
- Van ‘losse lessen presentatietechniek’ naar integrale training van soft skills.
- Meer aandacht nodig voor vakoverstijgende, bedrijfskundige projecten.
Het onderwijs lijkt jonge technici onvoldoende voor te bereiden op de weerbarstige organisatiewerkelijkheid. Niet alle
verschillen tussen voorkeuren van jonge technici en organisaties zijn door organisaties te overbruggen. De verwachtingen van
jonge technici zijn namelijk niet altijd even realistisch. Het grote verschil tussen voorkeuren van jongeren op de aspecten:
duidelijkheid en sfeer, en de mate waarin werknemers in organisaties die aspecten ervaren, is bijvoorbeeld mogelijk te verklaren
doordat jongeren onvoldoende bekend zijn met de complexe, weerbarstige organisatierealiteit. Hun gestructureerde,
gereguleerde en ver van tevoren uitgeschreven onderwijs bereidt onvoldoende voor op gedrag van mensen in organisaties, dat
verklaard kan worden door een complex geheel van machtsverhoudingen, emoties en toevalligheden.
De uitkomsten van het onderzoek impliceren dat jonge technici in hun opleiding meer geschoold moeten worden in
vaardigheden als aanpassingsvermogen, improvisatievermogen, creativiteit en pro-activiteit. Dat betekent een minder
dichtgetimmerde onderwijsomgeving, waar studenten leren om op ‘expeditie’ gaan in plaats van te werken aan duidelijk
uitgetekende projecten met een vastgesteld einddoel, maar waarin zij juist veel verschillende ervaringen opdoen en
geconfronteerd worden met veel tegenstrijdige verwachtingen en docenten die studenten verwarren en uit hun comfortzone
halen. Wij gingen in gesprek met jongeren om te achterhalen welke suggesties zelf voor het onderwijs hadden.
Jongeren over hun technische beroepsopleiding
We vroegen groot aantal jongeren die al werkzaam zijn in de techniek, om terug te blikken op hun vervolgopleiding en een
aantal suggesties te doen voor verbetering van die opleiding. Enkele aspecten kwamen continu terug in de gesprekken:
Samenwerking met bedrijfsleven, en dan niet pas vanaf het laatste jaar van het afstuderen.
Jongeren beschrijven dat ze in het derde en vierde jaar ‘overspoeld’ worden door bedrijven in hun ogen proberen om het beste
talent zo snel mogelijk binnen te halen. Ze hebben het gevoel dat er pas in hen wordt geïnvesteerd op het moment dat ze al
verder in de opleiding zijn. Bedrijven zouden volgens hen duurzamer moeten investeren in het ontwikkeling van technici: niet
alleen in het derde jaar en vierde jaar van de opleiding maar al vanaf het begin. En dan volgens de jongeren niet met een
‘’gastcollege vol powerpoint sheets over hoe geweldig het bedrijf wel niet is’’ of met ‘’kleine projectjes, die weinig of geen
koppeling hebben met het studieprogramma’’, maar meer met grote, integrale opdrachten. Het liefst zouden jongeren
opdrachten gekoppeld zien aan de vakken van hun opleiding en waarin ze leren om kennis te gebruiken in uitdagende
problemen die door bedrijven worden ingebracht. Uitdagende problemen beschrijven ze als het ‘’werken aan een product of
dienst waarvoor nog geen vaste oplossing beschikbaar is’’, ‘’waarvan duidelijk is wat het oplevert voor het bedrijf’’, ‘’waarin
gedwongen wordt om op zoek te gaan naar nieuwe kennis en dus niet volstaan kan worden met het toepassen van alleen
bestaande kennis’’. Jongeren geven ook een aantal suggesties hoe de samenwerking met het bedrijfsleven in de eerste jaren van
de opleiding ingevuld kan worden: ‘’de opdracht zou onderdeel moeten zijn van het opleidingsprogramma, en dus niet
weggestopt moeten worden in een projectweek’’, ‘’een bedrijf zou bij de start van een onderwijsblok aanwezig moeten zijn met
een aantal medewerkers ons kunnen confronteren met de uitdaging. Gedurende het onderwijsblok komen we een of twee keer
op bezoek om met een aantal medewerkers te praten en om de processen te zien.
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Aan het eind van het onderwijsblok presenteren we dan onze bevindingen’’. Volgens jongeren zou het waardevol zijn als er in
een aantal onderwijsblokken, een paar bedrijven dit soort projecten bieden en ‘meekijken’ met de vakken op actualiteit, bij het
bedenken van praktische voorbeelden en toepassingen, en het continu vernieuwen van de opleidingen.
Innovation hubs
Gedurende onze zoektocht met technische jongeren
kwamen we een mooi voorbeeld tegen van de nieuwe
manier van samenwerking tussen onderwijs en
bedrijfsleven zoals jongeren dit graag zien. In Estland
ontdekten we een fabriekspand waar bedrijven, startups, studenten, onderzoekers en docenten met elkaar
werkten aan allerlei innovatieve projecten. Tientallen
bedrijven hebben een onderwijsruimte geadopteerd en
ingericht met innovatieve technologie, materialen en
bedrijfsspecifieke
'uitdagingen die uitdagen om samen te werken aan
prakijkgerichte projecten. Jongeren beschreven deze
‘innovation hubs’ als best practice voor hoe onderwijs
van de toekomst eruit zou moeten zien: een
inspirerende onderwijs- en bedrijfsomgeving met
integratie van bedrijven en veel vrije ruimte om te
experimenteren.
Techniek buddies
Niet alle jongeren zijn overtuigd van een grotere rol in het bedrijfsleven. Volgens hen zijn bedrijven nog erg gericht op het
uitzoeken van de grootste talenten, en minder op de ontwikkeling van een groep technische scholieren. Met name hbo’ers
hebben hun bedenkingen en benadrukken vooral het belang van de scheiding tussen procesbegeleiding (door docenten) en
inhoud (deels school, deels bedrijven). Daarentegen brengt een meerderheid van de jongeren uit het mbo als suggestie in om
gedurende de opleiding begeleid te worden door iemand uit de praktijk. Zij beschrijven dat als ‘iemand die een klein groepje
mensen regelmatig bij elkaar roept, inspireert voor het werken in de techniek, laat zien wat belangrijk is om te kunnen werken
in de techniek, en als iemand die feedback geeft’. Ze zien met name een rol van deze ‘werkveldbuddies’ in de ontwikkeling van
‘soft skills’. Volgens hen worden die doorgaans aangeleerd zonder dat daar altijd een zinvolle context voor nodig is. Zij
beschrijven dat als: ‘’losse lessen presentaties doen en allerlei doelloze persoonlijke ontwikkelingsdoelen opschrijven’’.
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Soft skills
Op het moment dat we jongeren, die al in de techniek werken, vragen om terug te
blikken op hun opleiding en vragen welke verbetering zij het meest wenselijk vinden,
dan zien we twee aspecten die bij vrijwel iedereen terugkomen: meer aandacht voor
‘soft skills’ die nodig zijn om te kunnen functioneren in het bedrijfsleven en meer
aandacht voor een integrale, bedrijfskundige blik. Bij soft skills draait het er volgens
hen om dat er meer aandacht moet zijn voor het leren vertalen van vakkennis of
uitkomsten van opdrachten naar kennis die overdraagbaar is aan niet-technici.
Bovendien benadrukken zij het leren samenwerken aan projecten met andere
technische disciplines en het leren omgaan met een constante verandering van
deadlines en tegengestelde belangen. Volgens jongeren wordt in de opleiding wel
geprobeerd om voor te bereiden op soft skills, maar gebeurt dat in allerlei
ondersteunde lessen of trainingen als presentatietechniek en onderhandelen. Die
lessen zijn echter niet gekoppeld aan een inhoudelijke context en zijn daarom
volgens hen weinig uitdagend. Bovendien beschrijven ze opleiding achteraf als ‘erg
voorgestructureerd’. Ze vinden dat prettig en belangrijk, maar achteraf gezien geen
goede voorbereiding op de organisatierealiteit. Zij benadrukken het belang van het
bieden van steeds meer ‘open’ projecten en vinden het belangrijk dat er in de
projecten meer wordt samengewerkt met studenten van andere opleidingen.
Bedrijfskundige projecten
Het tweede aspect waarop veel jongeren terugkwamen als verbetersuggestie voor het onderwijs, is het belang van integraal
leren denken. Jongeren beschrijven dat als: ‘’zien hoe mijn werk in relatie staat met werk van andere technici’’, ‘’leren klanten te
begrijpen’’, ‘’zien wat een product financieel kan opbrengen’’, ‘’inzicht in hoe processen werken’’, ‘’leren hoe een beslissing
invloed hebben op andere werkzaamheden’ en ‘’weten hoe en waarom het management bepaalde beslissingen neemt’’. Zij
benadrukken het belang van het leren toepassen van hun technische kennis in bedrijven. De jongeren geven als suggestie om
met behulp van bijvoorbeeld innovatieve casessen beter te leren hoe bedrijven in elkaar steken. Het gaat er volgens hen niet om
dat ze lessen krijgen over wat strategie is en wat bedrijfsprocessen zijn (“daarvan zijn er al genoeg”), maar dat ze leren hoe
dingen met elkaar samenhangen in een organisatie, om te adviseren hoe zij om moeten gaan met bedrijfskundige uitdagingen
en hoe zij vanuit hun eigen vakgebied kunnen bijdragen aan uitdagingen van bedrijven.
Tips voor techniekpromotie
- Jongeren geven aan dat techniek in het basis- en middelbaar onderwijs vaak wordt neergezet als ‘’knippen en plakken’’,
‘’bezig zijn met lego’’ en ‘‘eenvoudige, soms kinderachtige opdrachten’’. Zij zien het belang in van het beter promoten van
techniek onder jongeren en raden aan om dit te doen met meer uitdagende en grotere projecten. Zij adviseren daarvoor drie
dingen. Op de eerste plaats vinden zij het belangrijk dat techniekopdrachten niet alleen gaan om (technische) ontwikkeling,
maar ook om het daadwerkelijke gebruik van die techniek. Als één van de voorbeelden noemen zij dat het samen ontwikkelen
van een app niet genoeg is, maar dat ook het testen en toepassen van de app op een testgroep. Het tweede dat zij benadrukken
is een koppeling van technische projecten aan maatschappelijke uitdagingen. Zij noemen als voorbeeld dat kennis niet alleen
wordt gemaakt met robots, maar dat ook wordt laten zien hoe robots in bijvoorbeeld de zorg of in ziekenhuizen worden
ingezet. Het derde dat wordt benadrukt is hun eigen ervaring dat techniekpromotie vaak gebeurt middels ‘vaststaande,
gestructureerde opdrachten (...) waar iedereen ongeveer hetzelfde moet doen”. Zij raden juist aan om de projecten voor
meerdere mensen interessant te maken, dus een combinatie te bieden van techniek, economie en de mens.
Overgang werk naar school
Naast tips geven voor het techniek onderwijs, benoemen jongeren ook nog een aantal tips voor de overgang van werk naar
school.
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5.7

Aan de slag
Online scan aantrekkelijk werkgeverschap.
Hoe aantrekkelijk is uw bedrijf voor jonge technici? We hebben samen met
TechniekTalent een digitale scan ontwikkeld waarmee u snel inzicht krijgt
in hoe de werkomgeving en werkinhoud van uw banen overeenkomen met
de wensen van jonge technici en ook hoe u het doet in vergelijking de rest
van de branche. Bovendien krijgt u adviezen - opgesteld door jongeren
zelf - om verschillen tussen uw organisatie en werkvoorkeuren van
jongeren te dichten.
U kunt de scan via de website van TechniekTalent gratis uitvoeren.
Onderzoek aantrekelijk werkverschap
Aan technische bedrijven doen we graag het aanbod om gratis de
kenmerken van banen in uw organisaties te vergelijken met de voorkeuren
van jonge technici. U verspreid daarvoor een digitale vragenlijst onder uw
medewerkers. Dat de uitkomsten daarvan vergelijken we met de
voorkeuren van jonge technici en ook met bedrijven in de rest van de
branche. U krijgt vervolgens een stoplichtrapportage op welke aspecten u
wel of niet aantrekkelijk bent voor jongeren en ook hoe u het doet t.o.v.
de branche. Indien u wilt kunnen we het uitbreiden naar een meer
uitgebreid onderzoek, samen met een HRM afstudeerders van Saxion.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stephan Corporaal,
onderzoeker bij het Saxion lectoraat Strategisch Human Resource
Management.
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Hoofdstuk 6

Wat bedrijven van jongeren vragen
Nadat we jongeren hebben gevraagd wat zij van werkgevers verwachten, vroegen we aan werkgevers
wat zij belangrijk vinden van de jonge technicus van de toekomst. Vervolgens vroegen we een aantal
jongeren daar op te reageren. De verschillen tussen hoe jongeren en werkgevers over elkaar denken
bieden een mooi startpunt voor een dialoog om de aantrekkingskracht van de technische sector
verder te verhogen.
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6.1

Een nieuwe technicus
VERWACHTINGEN VAN WERKGEVERS OVER JONGE TECHNICI
1. Enerzijds wordt er een fors tekort aan technisch personeel voorspeld, anderzijds zijn er veel technische scholieren die grote
moeite hebben met vinden van stages of startposities.
2. De eisen die werkgevers aan jonge technici stellen zijn de komende jaren fors aan het veranderen vanwege een aantal
vergaande technologische ontwikkelingen in de industrie; ook wel ‘Smart industry’ of ‘Industrie 4.0’ genoemd.
3. In deze studie vroegen we middels een aantal diepte-interviews met 31 werkgevers in de techniek om nauwkeurig te
omschrijven welke competenties zij verwachten van de technicus van de toekomst.

Al jaren wordt er gesproken over toenemende krapte van de arbeidsmarkt in de techniek. Bedrijven geven al jarenlang aan dat
ze moeite hebben met het invullen van vacatures en uiten al enige jaren hun zorgen over de snelgroeiende krapte op de
arbeidsmarkt. Anderzijds is er een kwalitatieve uitdaging: naar verwachting zijn in de techniek de komende jaren medewerkers
nodig die andere kennis en vaardigheden nodig hebben dan datgene waar technisch beroepsonderwijs voor opleidt, vanwege de
radicale gevolgen van automatisering en digitalisering voor werk (“Industrie 4.0” of “Smart Industry”) voor werk.
De grootste uitdaging lijkt te liggen op het gebied van de kwalitatieve aansluiting van aanbod van technici en de vraag naar
technici. Aan de ene kant ‘klaagt deze technieksector over een tekort aan jonge, nieuwe instroom in de techniek’, terwijl aan de
andere kant ‘technische scholieren moeite hebben met vinden van een stageplaats’. Dat impliceert dus dat werkgevers
kwalitatieve eisen stellen of verwachtingen hebben, die niet overeenkomen met het aanbod aan jonge technici. De studie van
Vos et al. (2014) suggereert dat organisaties in het Midden- en kleinbedrijf (MKB) op zoek zijn naar specialistisch opgeleide
jongeren, terwijl zij ervaren dat jongeren die zich aanbieden, juist steeds breder zijn opgeleid en over onvoldoende specifieke
vakkennis beschikken.
Andere, veelal grote organisaties in de high-tech industry, stellen dat er in de nabije toekomst technici nodig zijn die nieuwe
skills en vaardigheden nodig hebben door een radicale verandering van de inhoud van 'werk vanwege diverse technologische
ontwikkelingen. Door die technologische ontwikkelingen is er een nieuw type technicus nodig die bijvoorbeeld - meer dan ooit
- moet beschikken over vaardigheden als het functioneren in multidisciplinaire teams, sociale vaardigheden, continue
ontwikkeling, aanpassingsvermogen en innovatief vermogen. Welke verwachtingen werkgevers echter precies hebben voor deze
type kenmerken is echter nog nooit precies vastgesteld. Dat is opmerkelijk, want als we niet weten wat werkgevers precies
verwachten van de technicus, hoe zou het beroepsonderwijs zichzelf dan kunnen vernieuwen? Bovendien is de eﬀectiviteit van
initiatieven vanuit de fondsen en techniekplatformen, gericht op een betere aansluiting van techniekonderwijs op de
beroepspraktijk moeilijk vast te stellen met het voornoemde kennishiaat.
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Nieuwe technicus
In dit laatste deel van onze studie verkennen we de verwachtingen van werkgevers in de techniek over de benodigde
competenties van scholieren en studenten in de techniek (mbo-en hbo-niveau), die over ongeveer vijf jaar afstuderen. Die
vooruitblik is relevant omdat het beroepsonderwijs niet alleen voorbereidt voor de huidige beroepsrealiteit, maar vooral voor de
toekomstige beroepsrealiteit. Zij leveren niet alleen technici af die in staat zijn om nú te functioneren, maar vooral ook technici
die in staat zijn om blijvend te functioneren. Deze vooruitblik is ook relevant vanwege de technologische ontwikkelingen die
zich op middellange termijn voordoen in de techniek. In de technische sector worden die ontwikkelingen vaak beschreven als de
‘nieuwe, vierde industriële revolutie’ en zij hebben nationaal en internationaal de aandacht onder de noemer “Smart
Industry” (Nederland), “Industrie 4.0” (Duitsland”) of “Smart Manufacturing” (Verenigde Staten)’. Het kan worden beschreven als
het tweede machine tijdperk waarin machines niet alleen spierkracht leveren, maar ook denkkracht in de vorm van bijvoorbeeld
robots, internet, kunstmatige intelligentie. Dat tijdperk draait om de volgende aspecten: vergaande digitalisering van product en
procesinformatie, nieuwe manufacturing technologie als industriële robotica, 3D printing, printed electronics en een vergaande
integratie en verbinding van productieapparatuur en mensen in een waardeketen. Die technologische ontwikkelingen leiden
volgens de diverse initiatieven rondom Industry 4.0 en Smart Industry tot radicaal andere arbeidsinhoud, business-modellen en
manieren van organiseren. Neem bijvoorbeeld het businessmodel van Uber; een online taxibedrijf dat zelf geen taxi’s heeft,
maar wel met innovatieve technologie lokale chauﬀeurs bijeen heeft gebracht en is uitgegroeid tot een van de grootste
taxibedrijven ter wereld.
Routinematige werkzaamheden
De nieuwe industriële revolutie leidt naar verwachting op een aantal manieren tot de noodzaak van nieuwe competenties van
medewerkers. Zo is de verwachting dat routinematig werk in een steeds sneller tempo verdwijnt. Autor, Levy & Murnane
beschrijven in hun routine based technological change theory (RBTC) vier typen werk die in meerdere of mindere mate worden
beïnvloed door technologische ontwikkelingen. Het eerste type werk betreft manueel, routinematig werk. Dat werk wordt
gekenmerkt door veel herhaling van fysieke aard, is vaak ongeschoold werk en is sinds de industriële revolutie in toenemende
mate vervangen door machines. Het tweede type werk is cognitief routinematig werk (middelbaar opgeleid). Dat is werk met
verwerking van informatie met veel herhaling, zoals administratief werk. Tot de IT-revolutie was het moeilijk dit werk uit te
voeren met machines/computers, maar sinds de jaren tachtig is de inzet van machines en computers voor dit type werk
toegenomen. Het derde type arbeid is cognitief niet-routinematig werk (hoogopgeleid): werk zonder veel herhaling, in het
maken, verwerken en manipuleren van informatie, zoals management, wetenschap of andere ‘professionele’ banen.
Computers complementeren hier vaak het werk van hoogopgeleiden. Het vierde type werk is manueel niet-routinematig werk
(laagopgeleid): werk zonder veel herhaling, fysiek van aard, zoals onderhoudswerk, metselaars of kappers. Hoewel technologie
zich ook op dit vlak ontwikkelt, zijn dit lastige taken voor computers om uit te voeren. Met name in het derde en vierde type
werk zal er in de toekomst nog veel vraag naar arbeid zijn. De impact van technologische ontwikkeling hangt dus samen met
het opleidingsniveau van werknemers dat nodig is. De verwachting is dat werk door de nieuwe technologie complexer wordt en
vraagt m hogeropgeleiden die de innovatie technologie ontwerpen, implementeren en gebruiken. Van Est en Kool (2015)
verwijzen in dat opzicht naar het empirisch bewijs dat is gevonden voor de invloed van de IT-revolutie sinds de jaren zeventig
op de arbeidsmarkt. Volgens deze artikelen heeft dit geleid tot baanpolarisatie: de vraag naar middelbaar geschoold werk neemt
af, terwijl de vraag naar hoog- en laaggeschoold werk stijgt.
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Niet routine-matige werkzaamheden
Op de tweede plaats laten recente technologische ontwikkelingen zien dat niet alleen routinematige maar ook niet-routinematig
werk wordt beïnvloed of zelfs wordt overgenomen door technologie. Zo schreven Levy & Murnane in 2004 nog dat een
autobestuurder zoveel (onverwachte) handelingen en afwegingen tegelijk moet maken, dat het bijzonder complex zou zijn voor
een computer om dat werk over te nemen. Toch introduceerde Google in 2010 de eerste zelfsturende auto, die op een meer
betrouwbare manier kon functioneren dan een gemiddelde autobestuurder. Een ander voorbeeld is dat computers via ‘sentiment
analysis software’ in staat zijn om complexe emoties te herkennen en daarop in te spelen. Technologie dringt zich dus ook
steeds meer door in niet-routinematige taken, en leidt tot de vraag of en welke skills medewerkers moeten hebben om
technologie te complementeren in cognitief niet-routinematig werk.
Op de derde plaats is er behoefte aan nieuwe skills en vaardigheden doordat bedrijven zich op andere manieren organiseren
vanwege de technologische ontwikkelingen en ook hun business model vernieuwen. Zo zijn er binnen de Smart Industry
organisaties waar klanten via internet de machines van leveranciers besturen en nog dezelfde dag hun producten geleverd
krijgen. Hierbij komt nauwelijks een operator aan te pas. Het technisch personeel werkt continu samen met de klant en heeft
een vergaand inzicht nodig in de supply chain en manieren van data-analyse. Goos (2013) stelt dat dergelijke innovatieve
nieuwe manieren van organiseren, gepaard gaan met ontwikkelingen op het gebied van zelfsturende teams, baanroulatie en
continue training van competenties als samenwerken en informatie delen. Dat vereist dus een ‘flexibele’, ‘wendbare’
medewerker die in staat is met andere vakdisciplines en met de klant te communiceren, en dus moet beschikken over
uitstekende sociaal communicatieve vaardigheden.
21th century skills
De voornoemde ontwikkelingen leiden tot een toenemende behoefte aan nieuwe type skills: vaardigheden van medewerkers die
vaak worden beschreven als 21th century skills, ‘life long competences, of key skills. Het zijn het type skills die medewerkers in
staat stellen om te (blijven) functioneren in werk dat verandert door technologische ontwikkelingen. Het zijn de skills waarmee
medewerkers het werk dat machines doen, kunnen complementeren. Die skills worden doorgaans
omschreven als creativiteit, innoverend vermogen, aanpassingsvermogen, interdisciplinariteit en flexibiliteit. Boele (2014)
beschrijft dat als het hebben van skills die nodig zijn om staande te blijven in de moderne maatschappij en sterk veranderende
arbeidsmarkt zonder baanzekerheid, zodat je bijvoorbeeld die participatiemaatschappij als ‘professional’ mee vorm kunt geven,
omdat je zelf gevormd bent. Dat zijn de skills die sinds de Academie van Plato eeuwenlang het onderwijs hebben gedomineerd:
persoonsvorming, onafhankelijk nadenken, creatief nadenken, moraal enzovoorts”. Publicaties over 21th century skills leveren
doorgaans een beschrijving op van kennis, vaardigheid en houdingsaspecten op een abstract niveau. Voor zover wij weten, zijn
deze vaardigheden nog weinig concreet onderzocht en gespecificeerd. Niet voor niks is dan onze vraag: wat verwachten
werkgevers in de techniek precies van jongeren?
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6.2

Ontwikkelingen die werk beïnvloeden
BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN VOLGENS WERKGEVERS
1. Toenemende complexiteit van machines en productieprocessen
2. Steeds verdergaande integratiedata, processen en machines
3. Massaproductie
4. Nieuwe businessmodellen
Werkgevers in de techniek noemen een viertal ontwikkelingen die de inhoud van werk de komende jaren gaan veranderen en
daarmee van invloed zijn op de eigenschappen van de technicus van de toekomst:
Een toenemende complexiteit van machines en productieprocessen.
Veel bedrijven, met de grote bedrijven, beschrijven dat werk steeds complexer wordt door steeds meer geavanceerde software,
machines en integratie van processen door de hele supply chain. Dat vereist volgens zowel mkb’ers als de grotere organisaties
op de eerste plaats een steeds langer en intensiever inwerktraject. Bedrijven lopen in hun antwoorden echter uiteen over de
gevolgen die dat heeft in opleidingsniveau: ongeveer de helft stelt dat het werk complexer wordt en dat medewerkers daardoor
een hoger opleidingsniveau nodig hebben. De andere helft van bedrijven stelt dat het complexer worden van werk vooral wordt
opgevangen door intensievere bedrijfsspecifieke training. Een respondent beschrijft het complexer worden van werk als volgt:
“Neem bijvoorbeeld een engineer die van het hbo afkomt, een werktuigbouwkundige. Die schuift hier aan, op onze
engineeringsafdeling. Maar die wordt echt nog vijf jaar aan de hand meegenomen om eerst onder zijn niveau zaken uit te
werken. Pas na een jaar of vijf kun je hem zelfstandig naar de klanten sturen of semi-projectleider maken. De inwerktijd is erg
lang tegenwoordig.” Op de tweede plaats voorzien de bedrijven een toenemende stijging van de onvoorspelbaarheid van werk.
Dat komt
bijvoorbeeld tot uitdrukking in een toenemend beroep op het kunnen omgaan en oplossen van complexe problemen, werk dat
minder voorspelbaar is en te plannen valt, en werk dat vaker en een groter beroep doet op analytisch vermogen.
Steeds vergaande integratie van machines en processen binnen in het bedrijf en met de rest van de supply chain.
Met name grote bedrijven benoemen een steeds verdergaande integratie van machines, informatiestromen en processen binnen
in het bedrijf en met de rest van de supply chain. “Ik kom bij een bedrijf vandaan die wereldwijd opereerde. Daar konden we
inloggen op de systemen die ze hadden en van daaruit ook storingen oplossen. Door middel van wat je zag op het beeldscherm,
kon je de klant begeleiden in wat hij dan zou moeten doen, of een bepaalde richting in kunnen sturen”, aldus een respondent.
Deze integratie van systemen heeft als gevolg dat bijvoorbeeld eenvoudige werkzaamheden met betrekking tot gegevensbeheer
en data-invoer in een rap tempo verdwijnt. Tegelijkertijd vereist dat medewerkers die “in staat zijn om veranderingen in
bedrijfsprocessen op slimme, creatieve manieren weten te linken met de systemen in de supply chain” en “in staat te zijn om op
nieuwe – veelal digitale – manieren samen te werken met anderen in de supply chain”.
- Zowel grote als kleine organisaties constateren een vergaande automatisering en robotisering van productielijnen en daarmee
het steeds vaker verdwijnen van routinematig werk. Grote
bedrijven beschrijven dit als de huidige, industriële werkelijkheid, iets minder dan de helft van de jongeren uit het MKB
beschrijft dit als toekomstverwachting. “Voorheen stond er iemand die het product in de machine zette, en op een knop
drukte.’’ Dat gaat er steeds meer uit. We zouden bij wijze van spreken nu al een robotarm neer kunnen zetten, maar onze
seriegrootte is nog niet van dien aard dat het uit kan”.
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Massa-productie
Een andere, veelgenoemde ontwikkeling is de fors toegenomen mogelijkheid en noodzaak om producten op maat te maken.
Bedrijven beschrijven dat het door geavanceerde technologie steeds gemakkelijker wordt om halﬀabricaten en producten steeds
meer naar de individuele wens van een klant te maken. Zij beschrijven een groeiend aantal orders op maat. “Voordat we die
oplossing konden bieden, moest de verkoper eerst naar de bediende van een vouwmachine bij ons gaan om te kijken van: dit
heb ik in mijn gedachte zitten (…)’. Nu slaat hij eigenlijk een stap over, want uiteindelijk moet de tekenaar het nog tekenen.
Maar dan is die stap overgeslagen. Dan heeft hij rechtstreeks gecommuniceerd, dus er zijn hele korte lijnen met de
uitvoerenden”. In dit opzicht wordt door veel jongeren ook gesproken over de vergaande verandering van productieprocessen
door 3D printing. Jongeren in het midden- en kleinbedrijf verwachten dat in de nabije toekomst de 3D print mogelijkheden
productieprocessen in een rap tempo en vergaand gaan veranderen. Een respondent uit het mkb beschrijft dat als “Dan doen ze
dus zo'n matrijs, die printen ze en dan kunnen ze die koelkanalen prachtig langs het oppervlakte laten lopen. Alleen frezen ze
daarna nog die vorm na, zodat ze dus de oppervlakte kunnen bereiken die ze willen. Maar dat betekent dus dat een heel groot
stuk eigenlijk al niet meer gefreesd hoeft te worden, omdat het geprint wordt’’.
Nieuwe businessmodellen
Technologische ontwikkelingen leiden tot andere
product-marktcombinaties, businessmodellen en
andere manieren van organiseren volgens de grote
bedrijven. Een respondent beschrijft bijvoorbeeld een
nieuwe fabriek, waarbij klanten zelf kunnen inloggen
op de machines die machines kunnen aansturen en
het vervolgens nog op dezelfde dag op hun
afgestemde wensen product geleverd krijgt. Bij dat
proces komen er nauwelijks operators aan te pas, en
ontstaan hele nieuwe type vragen op het gebied van
productieplanning, data-security en supply chain
management. Een respondent in het MKB beschrijft
het zo: “We zijn echt een slag aan het maken om mee
te gaan voor de toekomst omdat alles toch meer
meer verkocht wordt via internet. Daar zijn we wel heel druk mee bezig”. Veel andere jongeren, uit zowel middelgrote als grote
organisaties, verwijzen daarnaast naar de toenemende druk van technologie op het aanpassingsvermogen van organisaties.
Volgens hen betekent dit dat medewerkers steeds meer moeten kunnen functioneren in teams die snel en op een steeds meer
zelfsturende manier in staat zijn om te reageren op marktontwikkelingen. Een respondent beschrijft dat als: “Nog niet zo heel
lang geleden konden we in ieder geval voor een paar maand naar voren voorspellen wat de werkzaamheden waren. Nu stellen
we onze verwachtingen iedere week bij. Dat vereist nogal iets van de flexibiliteit van onze organisatie en onze medewerkers
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6.3

De technicus van de toekomst
DE TECHNICUS VAN DE TOEKOMST
1. Werkgevers zien de ideale technicus als een soort marketeer: iemand die snel verbindingen kan leggen tussen mensen,
zichzelf weet te verkopen en continu oog heeft voor nieuwe mogelijkheden.
2. Volgens werkgevers is de technicus een expert: er is een toenemend belang van expertkennis, een ‘brede’ opleiding is niet
genoeg. Wel is het volgens bedrijven essentieel dat een technicus kan praten, samenwerken en onderhandelen met
werknemers, klanten of leveranciers vanuit andere disciplines of achtergronden.
3. Voor wat betreft de vaardigheidsaspecten benadrukken werkgevers voornamelijk het aanpassingsvermogen en
ontwikkelingsvermogen van medewerkers.
Kennisaspecten
- Bedrijven geven aan dat de toenemende complexiteit van het werk door technologische ontwikkelingen om expertkennis
vraagt. Jongeren in grote organisaties maken onderscheid tussen enerzijds steeds meer geavanceerde, diepgaande
bedrijfsspecifieke kennis die nodig is om te functioneren in de nieuwe industriële realiteit. Die kennis is bedrijfsspecifiek en kan
volgens hen logischerwijs niet van een aankomend technici worden verwacht. Die kennis moet in het bedrijf worden aangeleerd.
Anderzijds benoemen bedrijven de noodzaak om steeds meer de expert binnen de eigen discipline te zijn. Zij beschrijven dat
als: ‘’op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen”, “tot in details op de hoogte zijn van het vakgebied” en “grenzen van
het vakgebied kunnen opzoeken en verbreden”. Bovendien noemt een groot deel van hen het toenemende belang van kennis op
het gebied van mens-machine interactie, sensortechnologie, mechatronica, robotica en nano-technologie. De antwoorden van
de jongeren, met name uit het MKB, lopen echter zeer uiteen op de vraag in hoeverre die expertkennis al in opleidingen moet
worden aangeleerd - en dus van een schoolverlater verwacht kan of moet worden - of dat die kennis in bedrijven wordt
aangeleerd. Een respondent uit het mkb beschrijft dit zo: “Dat vraagt feitenkennis op gebied van materiaal, op gebied van
materiaal, op gebied van lastechniek, maar ook op gebied van verspaningstechniek. We moeten dus eigenlijk al op gedetailleerd
niveau kunnen meedenken, en op eindniveau bij de klant. Daar kom je met een mbo niet meer mee weg. Daar moet je hbogeschoolden voor hebben’’.
Op de tweede plaats beschrijven, met name grote bedrijven, de behoefte aan type kennis die traditionele vakgebieden
doorkruist. Zij noemen dan als voorbeeld kennis op het gebied van vraagstukken over ‘data-integriteit en security’, ‘continue en
integrale procesoptimalisatie over gehele supply chain’ en uitdagingen op het van ‘user-interfaces en op afstand bedienbare
technologie”.
Op derde plaats beschrijven zowel mkb’ers als grote organisaties de behoefte aan technici die in staat zijn om met andere
disciplines te praten en daarvoor kennis hebben van andere disciplines. Bijvoorbeeld: “Een technicus moet steeds meer kennis
hebben van andere disciplines om meer kunnen communiceren met klanten die ook een hbo- of HBO+ niveau hebben, maar ze
moeten ook kunnen communiceren met de jongens die achter de machine staan, want een engineer heeft niet alle wijsheid in
pacht.
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Wij doen bijvoorbeeld veel voor een high-tech bedrijf. Dan moeten er dingen uitgezocht worden als: hoe kun je dat nu het beste
produceren? Dus hier worden de productietekeningen gemaakt, dan is het handig dat die jongens ook communiceren met die
mannen die achter die machine staan. Want die hebben dan wel niet het hbo-denkniveau, maar die weten op machineniveau
precies waar het om gaat.” Bedrijven beschrijven het kunnen communiceren met andere disciplines op de eerste plaats in
termen van een technicus die verstand heeft van aangrenzende vakgebieden. Bijvoorbeeld: “Een echte backhander weet
ontzettend veel van JAVA, maar het is handig als hij of zij ook wat van JAVA-script weet, want dat is wat de voorkant gebruikt.
Dat betekent dat hij of zij kan communiceren op hetzelfde niveau als een front-end developer, want zij moeten samenwerken.
De front-end developer bouwt iets en de backhand developer zet de fundering erachter. Als die twee elkaar niet begrijpen, dan
gaat het niet passen”.
- Een aantal bedrijven gaat nog een stap verder in hun verwachtingen over multidisciplinariteit. Zij beschrijven een toenemende
behoefte aan breed opgeleide technici, die niet per se diepgaande kennis hebben in hun vakgebied, maar juist een breed profiel
hebben. Bijvoorbeeld: “Een dergelijke technicus zou basiskennis moeten hebben van vakgebieden als sensortechnologie,
projectmanagement, werktuigbouwkunde en ICT, en zich vervolgens in de organisatie moeten kunnen ontwikkelen tot een
breed inzetbare professional of juist als expert in een bepaalde functie of organisatiedeel. In beide gevallen is het de school die
zorgt voor een breed opgeleide starter, en het bedrijf die de kennis verder uitbouwt en specifieker maakt”. De opvattingen over
breed of juist specifiek worden opgeleid lopen echter zeer uiteen, zowel bij jongeren uit het mkb als uit grote organisaties.
Bedrijven wijzen op het toenemende belang van bedrijfskundig inzicht voor technici. Zij beschrijven dat als: ‘’het in staat zijn te
begrijpen welke invloed werkzaamheden hebben op processen, rentabiliteit en beheersbaarheid van het bedrijf”. Zij beschrijven
bovendien dat een technicus kennis moet hebben van instrumenten, tools en van het werken in projectomgevingen of
omgevingen die worden aangestuurd volgens principes van lean, scrum en/of sig six sigma.
Vaardigheidsaspecten
- Ongeacht de vraag of een technicus breed of juist specifiek moet worden opgeleid, vindt een groot deel van de jongeren uit
zowel grote als kleine bedrijven dat een technicus in ieder geval moet kunnen communiceren of interesse moet hebben om te
praten met collega’s, leveranciers, klanten met andere disciplines. Bijvoorbeeld: “Wat je ziet is dat je, wanneer je mensen wilt
hebben, met name als je richting die engineering denkt en richting programmeurs. Is dat je een open karakter zoekt, ja die, die
ook een stuk interesse heeft, niet alleen in techniek, maar ook inderdaad in wat om hem heen gebeurt. Dat hij niet niet alleen
een engineer is, die bezig is zijn tekeningetje te maken, maar die ook open staat voor de de omgeving om hem heen’’.
Een aantal jongeren beschrijft het toenemende belang van het kunnen functioneren in teams die steeds vaker multidisciplinair
worden. Het gaat dan om vaardigheden als: “inlevingsvermogen kunnen tonen in elkaars vakinhoudelijke uitdagingen en
grenzen”,
“het kunnen definiëren en uitvoeren jouw individuele bijdrage en die van de ‘’multidisciplinaire groep”, “het samen kunnen
oplossen van complexe problemen, door elkaars expertise te activeren en te gebruiken” en “het in staat zijn om kennis en
mogelijkheden uit verschillende vakgebieden te combineren of zelfs te integreren”.
- Op de tweede plaats beschrijven de bedrijven een toenemend belang van het kunnen praten, onderhandelen en adviseren van
anderen uit de supply chain, zoals klanten of leveranciers. “Een technicus is steeds meer een consultant. Hij doet niet alleen wat
de klant vraagt, maar is in staat om met de klant nieuwe oplossingen of producten vorm te geven”. Deze type vaardigheden
bestaan volgens bedrijven uit een aantal aspecten. Op de eerste plaats moeten technici in staat zijn om contacten te
onderhouden met de klant en hen op een toegankelijke manier te kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld: “En de mensen die nu op
de verkoop binnendienst zitten - dat zijn ook vaak technische mensen - worden veel meer een servicedesk medewerker op die
manier. Die gaan steeds meer ook begeleiden van klanten zeg maar, ook door het werkportaal eventueel en zijn er vragen
'daarover en dat is een hele andere rol dan dat ze nu doen. Nu maken zij zelf hun oﬀertes, en werken ze deze uit.”

77

Op de tweede plaats moeten technici in staat zijn om samen met klant een standaardproduct aan te passen naar individuele
klantwensen of zelfs in staat zijn om samen een nieuw product te bouwen. Zij beschrijven dat zo: “vroeger vertelde een klant
wat hij wilde en antwoordde een technicus of het wel of niet kon. Tegenwoordig moeten technici in staat zijn om samen met de
klant een product te bouwen, waarvan de klant zelf nog niet eens wist dat het mogelijk is. De technici moeten de grenzen van
de technische mogelijkheden kunnen opzoeken en verbreden. Ze overleven alleen door samenwerking tussen de mannen uit de
werkplaats, de operator met de verkoper. Die verkopen samen dan dat project. Daar kweek je ook een stukje betrokkenheid
door. En, daardoor wil iemand zich ook weer gaan ontplooien. Hij of zij voelt zich dan erg gewaardeerd’’.
Op derde plaats beschrijven bedrijven het toenemende belang van commerciële vaardigheden voor technici. Het gaat er volgens
bedrijven om dat technici niet alleen in staat zijn om te praten, te onderhandelen of te werken met klanten maar ook
toenemende vaardigheden hebben om hun expertise of producten te verkopen.
Op de vierde plaats benadrukken bedrijven het belang om klantgericht te denken tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.
Een technicus zou zichzelf volgen s hen steeds de volgende vraag moeten stellen: “Wat brengt het een klant als ik dat doe?’’
Integrale proceskennis en productinzicht zijn volgens bedrijven uit zowel grote als kleine organisaties steeds vaker van belang.
Bijvoorbeeld: “Daar verwacht ik dat ze hun eigen processen gaan beheersen. Binnen de processen van de klant. Dat ze in staat
zijn hun processen te beheersen en de gevolgen kunnen overzien van wat gebeurt er als….”. Zij beschrijven dat als het
vermogen om te '’begrijpen wat werkzaamheden het bedrijf brengen en welke gevolgen deze hebben. Bijvoorbeeld: “hierin
inzicht en overzicht hebben, mee en door kunnen denken. Een wijziging in de maatvoering heeft soms bijvoorbeeld
consequenties voor het hele (productie)proces’’ en “weten waarvoor het dient, de toepassing ervan kennen en hiermee rekening
houden in de productie”. Bedrijven benadrukken vooral het belang ‘dat een technicus doorheeft wat zijn werk voor betekenis
heeft in het gehele proces en daarnaar handelt’.

Bijvoorbeeld: “Dus degene die hier verkoopt en degene die hier voorbereiden, die tekent, die een wat hoger niveau hebben. Die
moeten weten wat erachter zit als organisatie/bedrijf. Wat ik koop of verkoop en wat ik in de computer bedenk, kan dat
gemaakt worden? Ik verkoop het wel, maar kunnen we het maken? Ik teken het wel, maar kunnen we het ook maken?’’ Eigenlijk
moet degene die tekent van wat alle machines weten”. Bedrijven benadrukken daarbij ook het belang van bedrijfskundig inzicht:
het in staat zijn te begrijpen welke invloeden werkzaamheden hebben op processen, rentabiliteit en beheersbaarheid van het
bedrijf. Verder moeten jonge technici begrijpen dat zoiets als stilstand kan leiden tot verliezen. Ook moeten jonge technici
commercieel kunnen denken, begrijpen wat de waarde is van het product dat gemaakt wordt, en ervoor zorgen dat deze
overeenkomt met de klantvraag.
Technici moeten volgens bedrijven steeds meer kunnen functioneren in projectmatige omgevingen die gekenmerkt worden door
een steeds hogere complexiteit, complexere uitkomsten en snelheid. Dat vereist volgens bedrijven vaardigheden als “het in
staat zijn om in korte termijn te kunnen functioneren in nieuwe teams”, “toenemende druk om te kunnen omgaan te gaan met
deadlines”, “om kunnen gaan met tegenstrijdige principes” en “het kunnen werken aan veel verschillende projecten
tegelijkertijd”.
Bedrijven benoemen het toenemende belang analytische vaardigheden zoals het kunnen omgaan met veel en complexe data die
machines leveren. Zij beschrijven dat als “het kunnen interpreteren van complexe data”, “het omzetten van data tot
handelingsinformatie” en “het ontdekken en herkennen van verbanden in datastromen”. Met name grote bedrijven beschrijven
dat als essentiële vaardigheid voor allerlei typen technici.
Het nauwkeurig en kwaliteitsgericht kunnen werken is al jarenlang belangrijk, maar wordt volgens bedrijven nog veel
belangrijker. Enerzijds komt dat door de complexiteit van machines: “een technici die een klein foutje maakt op onze proceslijn,
kan miljoenen euro’s kosten” en “je merkt gewoon dat de producten steeds meer high-tech worden. ‘’Hoe dat komt: toleranties
worden kleiner, materialen worden edeler zeg maar, noem het allemaal op. ‘’Dus ja, je werkt steeds meer met een smallere
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bandbreedte, dus de eisen worden steeds hoger. Je moet dan gewoon echt goed bij de les blijven zeg maar”. Anderzijds komt
dat door kwaliteitsprogramma’s als lean management en six sigma.
Bijvoorbeeld: “Jonge technici moeten oog hebben voor detail en feedback vragen met betrekking tot de kwaliteit van het door
hun geleverde werk”. Bedrijven benoemen resultaatgerichtheid als onderdeel van kwaliteit, het werk dat jonge technici afleveren
moet kloppen, het werk moet goed gebeuren.” Een respondent uit het mkb beschrijft dat als volgt: “Ze moeten allemaal heel
nauwkeurig werken, volgens procedures” en “je ziet ook dat een deel van de oude garde niet meer mee kan komen. En wat je
ook vaak ziet is dat die jonge jongens in met name de richting ICT heel goed onderlegd zijn, en dus heel goed met tabellen en
presentaties kunnen werken. Maar zij hebben juist met de technische details wat meer moeite. De oude garde is goed op het
gebied van technische oplossingen, maar vindt het dan weer moeilijker om daar een presentatie bij te houden…’’.
Analytisch vermogen is een begrip dat vrijwel alle bedrijven inbrachten als essentiële vaardigheid voor technici, maar wordt
nogal uiteenlopend beschreven. Bedrijven zijn het erover eens dat het aandeel routinematige werkzaamheden in werk daalt en
dat technici steeds vaker worden geconfronteerd met complexe situaties, met onverwachte problemen, veel informatie en
tegenstrijdige belangen. Een aantal beschrijft het als: “het vermogen de essentie van de klantwens naar boven te halen en de
processen daarop in te richten”. Door anderen wordt het omschreven als het ‘’gestructureerd kunnen oplossen van problemen
en daarbij hoofd- en bijzaken te onderscheiden’’.
Bijvoorbeeld: “Onder analytisch (vermogen?) versta ik: het kunnen analyseren van het probleem en de verschillende aspecten van
het probleem in relatie met elkaar kunnen omschrijven. Het kunnen uittekenen bijvoorbeeld”.
Op derde plaats beschrijven bedrijven het als ‘’methodisch kunnen handelen’’.
Houdingsaspecten
- “Flexibiliteit” is het houdingsaspect dat het vaakst wordt genoemd door bedrijven uit zowel kleine als grote bedrijven. Dat
betreft enerzijds flexibiliteit in werktijd, bijvoorbeeld: “Er is een klant die brandt, morgen moeten we daar naartoe. 1 juli is de
oplevering; elke dag later kost 10.000 euro. Niet voor ons maar voor de klant. Dan kun je heel makkelijk zeggen: nee doen we
niet, maar dan laat je de klant, of de uiteindelijke klant eigenlijk vallen.”
Anderzijds betreft het flexibiliteit in werkhouding. Bijvoorbeeld: “Gaan we wel of niet in op deze onverwachte klantorder? Dat
vraagt soms iets van de organisatie. Of dat nu op het gebied is van mensen, of op het gebied van schakelen met andere klanten,
of de planning van technische dingen. Soms moet er even wat wijken. Dan moet je kijken of dat allemaal wel kan.”
Aanpassingsvermogen is het tweede aspect dat door veel bedrijven wordt benoemd. Zij beschrijven dat als het snel kunnen
schakelen tussen typen werk, dat steeds meer gebeurt. Bijvoorbeeld: “Vandaag werk je aan dit product en morgen aan een totaal
ander product.’’ Bovendien beschrijven ze het als het snel kunnen schakelen tussen typen collega’s en teams, bijvoorbeeld: “De
ene keer moet je ver reizen en de andere keer niet zo ver. De ene keer moet je met een groot team samenwerken, zoals met
andere bedrijven, de andere keer zit je een tijdje alleen”. Aanpassingsvermogen gaat, met name volgens grote bedrijven, een
stuk verder dan snel kunnen schakelen. Het gaat erom dat een technicus zijn loopbaan zo weet vorm te geven, dat hij inzetbaar
blijft. Dat vereist volgens de bedrijven competenties als ‘het vermogen om regelmatig te wisselen van type functie’, ‘het
opbouwen en onderhouden van een netwerk van professionals binnen en buiten de organisatie waar eigen inzichten en
ontwikkelingen regelmatig besproken worden en ter discussie worden gesteld’, ‘actieve en continue verdieping in het vakgebied
en externe ontwikkelingen in de organisatie’ en ‘continu initiatief nemen in eigen loopbaan’.
Initiatief nemen en drive (“pro-activiteit”) is het derde aspect dat veel wordt genoemd. Volgens veel bedrijven is dat het
allerbelangrijkste houdingsaspect: “Als iemand gemotiveerd is kunnen we die persoon natuurlijk veel leren. Ik heb liever iemand
die eerst in de supermarkt heeft gewerkt, die de potentie heeft en die ook echt wil, dan iemand van het mbo die de hele dag zit
te
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Whatsappen bij wijze van spreken”. Het is een houdingsaspect dat bedrijven beschrijven als ‘actief’, ‘geïnteresseerd’ en
‘leergierig’, bijvoorbeeld: “Iedereen kan hem wat vragen, hij geeft overal antwoord op. Dat is heel nadrukkelijk zijn mening. Dus
dat is ook wel belangrijk, dat hij vertelt hoe hij erover denkt. Of je het daar dan mee eens bent of niet, dat maakt niet uit. Maar
hij zal nooit zoiets hebben van: ‘’nou ik dénk dat het…’’ ‘’Nee, het is zo hè?’’, dat soort dingen’’.
Bovendien wordt vaak het aspect initiatief genoemd.
Dat wordt door bedrijven beschreven als ‘‘het tonen
van initiatief om werkzaamheden naar je eigen hand
te zetten”, “eigen initiatief tonen en nadenken over je
eigen loopbaan”, “zelf met ideeën komen voor
bijvoorbeeld cursussen en opleidingen zodat je jezelf
continu verbetert binnen je vakgebied”. Ook stellen
bedrijven dat jonge technici het leuk moeten vinden
om in zichzelf te investeren en geïnteresseerd moeten
zijn om te groeien. Een respondent vatte het samen
als: “Het initiatief en de verantwoordelijkheid voor de
carrière ligt niet bij de organisatie, maar bij de mens
zelf. Wij zoeken dus mensen die het leuk vinden om
in zichzelf te investeren, hetzij in de breedte, hetzij in
de diepte”.
Door een beperkt aantal bedrijven zijn de aspecten ‘creativiteit’ en ‘innovativiteit’ ingebracht. Zij beschrijven dat als het
vermogen om ‘de grenzen van het vakgebied op te zoeken en te verbreden’, ‘out of the box denken’ en ‘jezelf en je kennis
continu ter discussie weten te stellen’. Bijvoorbeeld: “Wij zitten hier toch weltegen het eind van de techniek aan met een
heleboel dingen, dus je moet altijd proberen om innovatief te zijn. Dan pak je net die voorsprong op je concurrent of op je
collega. Innovativiteit vraagt vooral om technisch inzicht. Dat is juist inzicht en dat is niet aan karakter gebonden. Je ziet het
hier vooral op onze engineeringsafdeling, maar ook bij onze programmeurs. Die komen soms met oplossingen, en dan denk ik
ja, dat wil je dan graag zien. Dat je even verbaasd bent over wat ze bedacht hebben; dát is innovatief vermogen. En ja, dat is
met name wat er van een hbo'er en van een universitair opgeleide wordt gevraagd. Maar dat is ook wel iets wat je in je moet
hebben hoor, je hebt de jongens die meelopen, maar je er hebt ook die echt met hun vak bezig zijn. Die hebben een bepaalde
gedrevenheid en komen ook met zulke oplossingen. Het is wel een hele grote pré als je innovatief vermogen hebt’’.
Conclusies
Onze studie laat zien dat deze ontwikkelingen niet alleen door jongeren uit grote bedrijven worden gezien als de industriële
realiteit, maar dat deze ontwikkelingen ook door een overgrote meerderheid van de jongeren uit het mkb worden erkend. Voor
hen is de vraag niet zozeer óf werk gaat veranderen door deze ontwikkelingen, maar wanneer. Zowel jongeren uit het mkb als
jongeren uit de grotere bedrijven vanuit de high-tech industry zien een toenemende complexiteit machines en
productieprocessen, toenemende onvoorspelbaarheid, een steeds vergaande samenwerking binnen de supply supply chain,
robotisering en automatisering van productielijnen, fors toegenomen mogelijkheden voor productie op maat en nieuwe
manieren van organiseren en businessmodellen.
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Op de tweede plaats maakten we inzichtelijk welke competenties passen bij deze nieuwe industriële realiteit. Voor wat betreft
kennisaspecten viel op dat bedrijven vrij duidelijk zijn over het toenemende belang van expertkennis: een ‘brede’ opleiding is
niet genoeg. Wel is het volgens bedrijven essentieel dat een technicus kan praten, samenwerken en onderhandelen met
werknemers, klanten of leveranciers vanuit andere disciplines of achtergronden. Daarnaast benadrukten jongeren het
toenemende belang van nieuwe kennisgebieden als sensortechnologie, mechatronica, robotica en nano-technologie. Wat betreft
vaardigheidsaspecten viel op dat een groot aantal jongeren, zeker in de grote bedrijven, duidelijk maakte dat de grenzen tussen
een technicus en een bedrijfskundige aan het vervagen zijn. Een technicus zal een vergaand inzicht moeten hebben in de
processen, supply chain en verdienmodellen. Hij zal in staat moeten zijn om continu zijn werk of project in relatie tot de
organisatie of zelfs supply chain te kunnen plaatsen en actief bezig moeten zijn met de interne en externe ontwikkelingen.
Verder benadrukken jongeren vooral vaardigheden die samenhangen met het kunnen functioneren in multidiscplinaire groepen
of projecten binnen en zelfs over organisatiegrenzen heen. Zijn zien de ideale technicus als een soort marketeer: iemand die
snel verbindingen kan leggen tussen mensen, zichzelf
weet te verkopen en continu oog heeft voor nieuwe mogelijkheden. Voor wat
betreft vaardigheidsaspecten benadrukken organisaties voornamelijk het
aanpassingsvermogen en ontwikkelingsvermogen van medewerkers. Zij vinden
het moeilijk om die aspecten te concretiseren, terwijl zij tegelijkertijd een vaak
acute behoefte hebben om dat vermogen onder hun medewerkers verder te
ontwikkelen. Opvallend is dat aspecten met betrekking tot creativiteit en
innovatie minder werden genoemd, terwijl doorgaans wordt verwacht dat dit juist
de aspecten zijn waarmee een medewerker kan overleven in de snel veranderde
arbeidsmarkt (Meel, 2015). Een mogelijke verklaring daarvoor is dat deze
aspecten op zichzelf niet als doel worden gezien door werkgevers, maar
noodzakelijk zijn voor de vaardigheden die zij wel noemen als het functioneren
in multidisciplinaire teams en ontwikkelingsvermogen.

81

6.4

Reactie jongeren op verwachtingen
werkgevers
VOLGENS JONGEREN:
1. Jongeren met een (v)mbo-achtergrond ervaren beperkte aandacht van bedrijven voor ‘vernieuwing’ en ‘doorbreken van
patronen’.

2. Volgens jongeren zijn de belangrijkste aspecten die van hen worden gevraagd: “kunnen werken onder tijdsdruk: veel
opleveren in relatief korte tijd”, “snel inzicht krijgen in veel verschillende producten en processen”, “om kunnen gaan met
complexe taken: het vertalen van een complex probleem naar verschillende taken”, “op de juiste momenten hulp kunnen zoeken
van collega’s”, “kunnen communiceren met collega’s met zeer verschillende persoonlijkheden en achtergronden”, en “feedback
kunnen geven en accepteren”.
We hebben jongeren (mbo en hbo) die werkzaam zijn in de techniek geconfronteerd met de verwachtingen van werkgevers over
de technicus van de toekomst. Dit zijn hun belangrijkste reacties:
1. Jongeren uit met name het mbo begrijpen het dat werkgevers het belangrijk vinden dat jonge technici om moeten kunnen
gaan met steeds snellere veranderingen en realiseren zich dat het steeds moeilijker wordt om jarenlang dezelfde baan te
hebben. Zij vinden het opmerkelijk dat zij deze verandering nauwelijks terug zien in hun werk. Weliswaar veranderen er volgens
hen details in werk; maar er is volgens hen slechts beperkt aandacht voor ‘vernieuwing’ en het ‘doorbreken van patronen’. Veel
jongeren spreken wel uit dat zij robotisering en automatisering als een groot gevaar zien. Niet alleen omdat dit kan leiden tot
minder banen, maar vooral ook omdat dit volgens hen leidt tot minder ‘leuke’ of ‘vrije’ banen waarin niet meer de technische
kennis centraal staat, maar het ‘volgen van een machine’. Jongeren vinden het vreemd dat over de ontwikkelingen op het gebied
van automatisering en robotisering nauwelijks gesproken wordt in een bedrijf. De hbo’ers geven aan dat ze inzien en vaak ook
ervaren dat er grote uitdagingen op hun afkomen. Zij zien dit ook terug in hun dagelijkse werkzaamheden en zien een
toenemende complexiteit en onvoorspelbaarheid in projecten. Zij vinden het echter opvallend dat bedrijven weinig investeren in
het voorbereiden en het ontwikkelingen van mensen op de veranderingen die op hen afkomen. Zo zien zij dat er nog steeds een
groot deel van de medewerkers al jarenlang hetzelfde werk doet. Er wordt slechts beperkt gestuurd op doorontwikkeling en
opleiding. Zij beschrijven dat bijvoorbeeld als “dat innovatie en creativiteit lang niet altijd gewaardeerd worden en zo goed
mogelijk voldoen aan bestaande routines juist wel”.
3. Jongeren stellen dat het profiel, zoals is geschetst door werkgevers erg ambitieus is. De brede technicus zoals verondersteld,
is volgens hen een niet-bestaand profiel. Daarnaast ervaren ze dat er in hun eerste jaren vooral een beroep wordt gedaan op
technische kennis. Allerlei vaardigheidsaspecten, zoals kunnen omgaan met klanten, andere afdelingen en procesmatig inzicht,
worden in het bedrijf aangeleerd en ook voor een deel in de stage. In dat opzicht kan de uitdaging voor het techniekonderwijs
volgens hen dus gerelativeerd worden.
4.Er liggen nogal wat kans volgens jongeren op het gebied van de vaardigheden die bedrijven noemen. Hbo’ers reageren vooral
op de aspecten met betrekking tot het communiceren van klanten. Werkgevers verwachten op dit gebied een technicus die niet
alleen kan doen wat een klant vraagt, maar ze vragen om een technicus die samen met een klant tot een vernieuwend product
kan komen. Jongeren zien veel van hun collega’s vooral goed in het uitvoeren van complexe opdrachten en minder in het
kunnen praten of onderhandelen met klanten.
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Jongeren met zowel een mbo- als hbo-achtergrond reageren op het gebied van aanpassingsvermogen. Zij zien dat als een
belangrijke uitdaging binnen technische bedrijven. Zij beschrijven teams met veelal collega’s “die erg goed zijn in wat ze nu
doen”, maar “weinig interesse hebben om dingen te veranderen” of om “dingen anders te doen dan de manier waarop het al
jaren gaat’’.
Volgens jongeren zijn de belangrijkste aspecten die vanuit hun verwacht worden in de eerste jaren dat zij werkzaam zijn, als
volgt: “kunnen werken onder tijdsdruk: veel opleveren in relatief korte tijd”, “snel inzicht krijgen in veel verschillende producten
en processen” “om kunnen gaan met complexe taken: het vertalen van een complex probleem naar verschillende taken”, “op de
juiste momenten hulp kunnen zoeken van collega’s”, “kunnen communiceren met collega’s met zeer verschillende
persoonlijkheden en achtergronden” en “feedback kunnen geven en accepteren”.
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Hoofdstuk 7

Wetenschappelijk naschrift
De resultaten zoals in dit ebook zijn gepresenteerd, zijn tot stand gekomen middels een grootschalig onderzoek
onder én door jongeren. De jongeren werden steeds begeleid door een senior wetenschapper. In dit hoofdstuk
leggen wij uit hoe het onderzoek is aangepakt en wordt de methode van onderzoek verantwoord
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7.1

Opzet van het onderzoek
OPBOUW STUDIE
- Met meer dan 150 laatstejaars studenten uit het vmbo, mbo en hbo is gesproken over hun voorkeuren voor werk.
- Onder 1021 laatstejaars studenten uit het vmbo, mbo, hbo en de universiteit zijn de voorkeuren voor baan- en
organisatiekenmerken gemeten.
- Onder 1364 medewerkers in de techniek, en uit 29 organisaties in de techniek is gemeten in hoeverre de baan- en
organisatiekenmerken die jongeren belangrijk vinden, worden ervaren.
- jongeren in de techniek zijn gevolgd over hun ervaringen over werken bij technische bedrijven.
Deel 1: voorkeuren van jongeren vs ervaren van medewerkers
Onder 1021 jongeren uit technische opleidingen is gemeten welke voorkeuren zij hebben voor de baan- en
organisatiekenmerken die in relatie staan met de aantrekkelijkheid van werk. De jongeren varieerden in leeftijd van 15 t/m 27
jaar en bevonden zich allen in de laatste twee jaren van de opleiding. Van de jongeren was 93% man en 7% vrouw. 44% van de
jongeren kwam uit het mbo en 56% uit het hbo. De vragenlijsten zijn voor het overgrote deel schriftelijk afgenomen in
klaslokalen door onderzoeksassistenten. Dat zorgt ervoor dat het responspercentage vrijwel 100% is.
Vervolgens is onder 1248 medewerkers in de techniek gemeten in welke mate zij de baan- en organisatiekenmerken die jonge
technici belangrijk vinden. We benaderden daarvoor medewerkers uit 29 organisaties in Oost- en Noord-Nederland. De
organisaties bevonden zich in de metaalindustrie, maakindustry, high-tech-industry en ICT. De steekproef is gericht op
medewerkers die in functies werken waar ook pas afgestudeerde jongeren terecht kunnen komen. Veelal zijn dat medewerkers
met maximaal tien jaar werkervaring, maar in ieder geval zijn het geen medewerkers in leidinggevende functies of medewerkers
in ondersteunende functies.
Van de jongeren is ongeveer 29% procent werkzaam in een middelgrote organisaties (t/m 99 medewerkers) en 71%werkzaam in
een grotere organisatie. De voorkeuren van jongeren voor baan- en organisatiekenmerken zijn gemeten met een door ons
ontworpen en gevalideerde vragenlijst (Corporaal, Van Riemsdijk & Van Vuuren, 2015).
In de tweede fase van het onderzoek is vastgesteld in hoeverre medewerkers in de techniek, de kenmerken zoals verwoord door
jonge technici in hun werk ervoeren. We hebben daarvoor een aangepaste versie van de vragenlijst zoals ontworpen in de
voorgaande fase gebruikt. De inhoud van de vragen is steeds hetzelfde, maar in plaats van te vragen naar voorkeuren, vroegen
we medewerkers te beoordelen in hoeverre zij de baan- en organisatiekenmerken die jongeren belangrijk vinden, ervaren in hun
baan (Corporaal, 2014). Vervolgens zijn de voorkeuren van jongeren vergeleken met de ervaringen van de medewerkers. Dat
deden we met t-toetsen.
De significantie testen we op een niveau van p < 0,05, de kans dat een verschil door toeval verklaard kan worden is dus minder
dan 5%. Bovendien analyseren we de sterkte van de verschillen tussen jonge technici en de ervaringen van medewerkers. We
drukken dat uit in de Pearson's r. Een waarde lager dan 0,3 beschouwen we daarbij als een zwak verschil, een waarde van 0,3
tot 0,5 als een redelijk sterk verschil en een waarde groter dan 0,5 als een groot verschil (Cohen, 1988).
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Deel 2: Ervaringen van jonge technici in de techniek
Vervolgens zijn 81 jonge werknemers in technische bedrijven geïnterviewd. Zij hadden één tot vijf jaar werkervaring. De
populatie bestond uit werknemers in de IT (35%), de maakindustrie (20%) en de hightech-industry (45%). 65% van de
werknemers zijn opgeleid op (v)mbo niveau en 35% zijn hbo of universitair geschoold. De gemiddelde leeftijd was 24 jaar en
liep uiteen van 17 jaar tot 31 jaar. Alle jongeren waren man. We vroegen medewerkers hoe zij de baan- en
organisatiekenmerken in hun werk ervoeren zoals beschreven in de eerste studie. We vroegen medewerkers om hun ervaringen
met gedetailleerde voorbeelden te beschrijven. Op die manier kregen we een rijk en diepgaand inzicht in de manier waarop zij
de baan- en organisatiekenmerken ervoeren. We vroegen ook aan de medewerkers wat zij misten in de baan- en
organisatiekenmerken en welke verbetersuggesties zij zouden willen geven aan het bedrijf. De interviews werkten we uit en
analyseerden we met het programma ATLASTI. We codeerden de interviews op basis van
de kenmerken en aspecten zoals zijn vastgesteld in de eerste studie. Twee onderzoekers hebben de transcripten onafhankelijk
van elkaar gecodeerd en kwamen na afloop tot overeenstemming in de manier van coderen.
Deel 3: Verwachtingen van werkgevers over jongeren
In 31 bedrijven in de technische sector zijn interviews gehouden over de verwachtingen die zij hebben van de kennis,
vaardigheden en houdingsaspecten (competenties) van technici die tussen nu en vijf jaar afstuderen. De interviews zijn
gehouden met bedrijfseigenaren, Human Resource directeuren of Human Resource managers. De populatie bestaat uit acht
grote industriële bedrijven in de high-tech industry (“Smart Industry”) en 22 bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf (mkb) in de
sectoren: installatietechniek, mechatronica, bouw, elektrotechniek en ICT. We kiezen voor zowel bedrijven in de high-industry
als het mkb om scherp te krijgen of de verwachte verandering in benodigde competenties door de nieuwe industriële realiteit
een breed gedragen beeld is, of slechts bij een aantal grote of zeer innovatieve bedrijven speelt.
Aan respondenten is gevraagd om een omschrijving te geven van de gewenste kennis-, vaardigheids- en houdingsaspecten
(competenties) van technisch opgeleide medewerkers die zij volgens hen moeten bezitten om nu en in de toekomst (vijf jaar) te
kunnen functioneren in het bedrijf. De eerste tien interviews hadden een open karakter. We vroegen respondenten om eerst de
technologische ontwikkelingen in hun organisatie, die invloed hebben op op de inhoud van werk en daarmee de benodigde
competenties van medewerkers, te beschrijven. Dat gaf ons een beeld van de context waarbinnen technici moeten kunnen
functioneren. We vroegen vervolgens aan de jongeren om de benodigde competenties zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven
met voorbeelden, door op huidige en toekomstige werksituaties te reflecteren.
Na tien interviews ontdekten we een aantal steeds terugkerende typen competenties, namelijk: (1) vakspecifieke kennis; (2)
bedrijfskundig en procesmatig inzicht; (3) sociaal-communicatieve vaardigheden; (4) ontwikkelings- en aanpassingsvermogen;
(5) werkhoudingsaspecten; (6) flexibiliteit en creativiteit en (7) analytisch vermogen. De overige zestien interviews zijn semigestructureerd uitgevoerd, waarin we de jongeren hebben gevraagd om deze competenties te beschrijven met voorbeelden. Er
was aan het einde van de interviews nog wel steeds ruimte om eventuele overige competenties te noemen die niet besproken
waren, maar wel volgens de bedrijven belangrijk waren.
De transcripten van de interviews zijn met behulp van het softwareprogramma Atlasti gecodeerd op basis van in eerste instantie
de zeven type competenties zoals hierboven beschreven en vervolgens in een aantal deelaspecten. De codering is onafhankelijk
van elkaar gedaan door een tweetal onderzoekers, de uitkomsten daarvan zijn vergeleken en na afloop is overeenstemming
bereikt over de manier van coderen. Tijdens het coderen, maar ook in het rapporteren van de resultaten is een onderscheid
gemaakt tussen de antwoorden van jongeren uit het Midden- en kleinbedrijf en grote organisaties (de Smart Industry) omdat in
een vooronderzoek is gebleken dat deze twee type bedrijven andere verwachtingen hebben over de competenties van technici
(Vos et al., 2014).
Nadat de werkgevers zijn bevraagd over hun verwachtingen, zijn de verwachtingen door studenten voorgelegd aan twintig
jongeren die maximaal vijf jaar werkzaam zijn in de techniek. Zij zijn (v)mbo (45%) en hbo/universitair (55%) opgeleid.

86

Meer informatie:
Corporaal (2014). Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling.
Proefschrift. Open Universiteit: Heerlen
Corporaal, S., Vuuren, T. Van, & Riemsdijk, M. Van. (2015). Gezocht :
duidelijkheid , structuur en ontwikkeling. Een beschrijving van de
werkvoorkeuren van lager en hoger jonge baanzoekers. Gedrag &
Organisatie, (28), 6–26.
Corporaal, S., Boersma, R., Ahmadi, H. (2015). Attractive jobs and
organizations for young job seekers in the technical sector. Accepted
conference paper for the International HR Conference AOM HR Divison.
Sydney, Australia.
Corporaal, S., Vos, M., Alons, M. (2015). Werken in de nieuwe industriele
realiteit. Accepted conference paper voor ‘Nederlandse Arbeidsmarkt
2015’.
Corporaal, Van Vuuren, Van Riemsdijk(2015). Gezocht: duidelijkheid,
structuur en ontwikkeling. Proefschrift. Open Universiteit: Heerlen
Corporaal, S., Riemsdijk, M. Van, Vuuren, T. Van, Kluijtmans, F., De Lat,
M., & Morssink, T. (2015). Onweerstaanbaar worden voor de nieuwste
generatie technici. Tijdschrift Voor HRM, 1–21.

87

