


VERKENNEND ONDERZOEK ARRANCO

Zij-instroom projecten in de 
technische maak- en 
installatiebranche in Limburg

• Deskresearch
• 25 Interviews



• Aankomende vakmensen

• Ik zoek werk waar ik nog niet eerder aan gedacht had

• Bijvoorbeeld: WW-er
uitkeringsgerechtigde
statushouder
zoekende naar ander werk
uitstromer door re-organisatie (behoud in de sector)
etc.

TERM ZIJ-INSTROMER IN DE TECHNIEK NIET EENDUIDIG



• Bedrijven:
• Willen wel→ ‘echte’ vraag niet duidelijk
• Stellen te hoge Eisen of beginnen te laat met zoeken
• Draagvlak op de werkvloer ontbreekt / vooroordelen
• Pakken niet door
• Visie en plan ontbreekt
• Vereiste (soft) skills niet bekend
• Geen praktijkbegeleider
• Kennen de ‘weg’ niet
• Taaldrempel
• Diversiteit maakindustrie
• MKB maakindustrie blijft achter met zij-instroom

STATUS BOTTLENECKS, RISICO’S EN KANSEN



Instromers:
• Imago sector techniek 
• Testen instromers lastig; is wel cruciaal!
• Gebrek aan begeleiding en coaching na dienstverband
• Presentatiemateriaal maakindustrie is beperkt voor oriëntatie
• Maatwerk aanpak nodig (20% specifiek)
• Verschil in financiering per regio

• Passend matchingproces is een succesfactor:
→ Selectie, begeleiding, ondersteuning, betrokkenheid werkgevers en 

onderwijs, voorschakeltraject, etc.

STATUS BOTTLENECKS, RISICO’S EN KANSEN



Arbeidsmarktregio:
• Loket leren en werken afhankelijk van processen UWV, partners
• Grote diversiteit aan (nieuwe) zij-instroominitiatieven

• Kwantiteit & kwaliteit beschikbare informatie wisselend/beperkt
• Aantal succesvolle zij-instromers in de MAAKINDUSTRIE niet groot
• Grote gap tussen aanbod- en vraagzijde => altijd maatwerk nodig
• Significante verschillen kleine MKB’ers vs. grote bedrijven

STATUS ARBEIDSMARKTREGIO’S



Onderwijs op maat nodig:
• Samenwerking met REGIONAAL ONDERWIJS / CIVIL en CIV Maakindustrie
• Ontwikkeling maatwerkmodulen noodzakelijk

STATUS ARBEIDSMARKTREGIO’S



Midden

Noord

Zuid

ROL TECHNIEKCOALITIE

3 Arbeidsmarktregio’s
• Knelpunten regio in beeld
• Actieplan tot samenwerking met partijen 

Netwerk om vraag en aanbod samen te 
brengen



DOEL Techniekcoalitie Limburg en Arbeidsmarktregio:

D.m.v. samenwerking een duurzaam netwerk bouwen voor werkgever en werknemer 
waar vraag en aanbod samengebracht worden tot een blijvend dienstverband voor 
…. zij-instromers in …. jaar in elke regio.

Zij-instromers betreffen werkzoekenden:
• einde dienstverband door reorganisatie of bedrijfssluiting naar werk
• Van kansarm werk naar werk
• zij-instroom uit UWV-data
• Zij-instroom van statushouders via Gemeente

DOEL



Bedrijfsvraag en belang medewerker staan centraal

Netwerk staat tot dienst hiervan

UITGANGSPUNT NETWERK TECHNIEK

WSP en netwerk

Bedrijf Instromer



NETWERK LEREN EN WERKEN TECHNIEK
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ACTIEPLAN



ACTIEPLAN



WERELDCAFÉ

Iedere regio heeft een eigen kleur

Vragen per arbeidsmarktregio:

Tafel 1:
Welke instrumenten zijn succesvol om in te 
zetten per actie in het actieplan?

Tafel 2:
Welke partners kunnen betrokken worden bij 
bepaalde acties en wie zou(den) acties het 
beste kunnen uitvoeren?

Tafel3: 
Weke acties mis je of zou je veranderen?




