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1 Inleiding 
 
 
 
Als werknemers overstappen naar een baan in een andere sector, spreken we van intersectorale 
(of sectoroverstijgende) mobiliteit. De ‘overstappers’ worden op brancheniveau zij-instromers dan 
wel zij-uitstromers genoemd. Intersectorale mobiliteit kan in verschillende opzichten en op ver-
schillende niveaus bijdragen aan een goed functionerende arbeidsmarkt: 
• Voor werknemers kan het bijdragen aan een duurzame inzetbaarheid, met name als de over-

stap een uitbreiding of actualisatie betekent van de kennis en vaardigheden van de werkne-
mer, of als de werkzaamheden van de werknemer dreigden te verdwijnen. Als de baan in de 
nieuwe sector beter aansluit bij de voorkeuren en competenties van de werknemers, vergroot 
het ook hun werkplezier en de kans dat zij gezond aan het werk blijven. 

• Voor werkgevers vergroot intersectorale mobiliteit het potentieel bij de werving van nieuw 
personeel (des te meer van belang bij krapte op de arbeidsmarkt) en de mogelijkheden om 
personeel te begeleiden naar nieuw werk (zoals bij een overschot aan personeel). Daarnaast 
kunnen zij-instromers specifieke (nieuwe) kennis of vaardigheden meebrengen of een frisse 
wind door de organisatie laten waaien. 

• Op het niveau van de economie als geheel kan intersectorale mobiliteit bijdragen aan het 
voorkomen of verkleinen van een mismatch op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld als met ontslag 
bedreigde werknemers in een sector met een overschot aan arbeidskrachten overstappen 
naar een sector met een tekort. Zo kan in de ene sector de werkloosheid worden terugge-
bracht en in de andere de productie worden verhoogd of de werkdruk verlaagd. 

Tegenover deze potentiële voordelen van intersectorale mobiliteit staan veelal ook investeringen, 
van de kant van de werkgever en van de werknemer. Zij-instromers zijn soms direct inzetbaar, 
maar vaak zal een vorm van opleiding, training en/of begeleiding nodig zijn voordat zij (zelfstan-
dig) in het nieuwe bedrijf kunnen werken. OTIB, dat als O&O-fonds werkgevers en werknemers 
in de technische installatiebranche ondersteunt bij het behouden en vergroten van vakmanschap, 
wil zicht hebben op de instroom in en uitstroom uit de TI branche. Daarbij gaat het niet alleen om 
de (ontwikkeling van de) omvang van het aantal zij-instromers en zij-uitstromers als zodanig, 
maar bijvoorbeeld ook om de rol van TI bedrijven: hoe staan zij tegenover intersectorale mobiliteit 
en in welke mate zijn zij bereid om te investeren in opleiding of bijscholing van zij-instromers? 
 
Leeswijzer  
 
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar intersectorale mobiliteit in de technische instal-
latiebranche. Het is grotendeels een update van een vergelijkbaar onderzoek uit 2013. In de vol-
gende hoofdstukken gaan we achtereenvolgens in op de omvang en samenstelling van de inter-
sectorale mobiliteit (hoofdstuk 2), de relatie tussen intersectorale mobiliteit en beroepenmobiliteit 
(hoofdstuk 3) en de rol van TI bedrijven (hoofdstuk 4). Hoofdstuk 5 bevat een samenvatting van 
de belangrijkste bevindingen en daarop gebaseerde conclusies.   
Om de volgende, op de TI toegespitste bevindingen in perspectief te plaatsen, wordt in dit inlei-
dende hoofdstuk eerst een beknopt beeld geschetst van de ontwikkeling van de (intersectorale) 
mobiliteit in Nederland als geheel (paragraaf 1.1). Daarna volgen in paragraaf 1.2 de vraagstelling 
en opzet van het onderzoek.  
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1.1 (Intersectorale) mobiliteit in Nederland  
 
Jaarlijks verandert ongeveer een op de tien werknemers in Nederland van werkgever  
 
Figuur 1.1, gebaseerd op CBS-data, laat zien dat sinds 2004 jaarlijks gemiddeld ongeveer 10 
procent van de werknemers van baan verandert. Het percentage schommelt al naar gelang de 
economische conjunctuur. In 2008, vóór de economische crisis, veranderden meer werknemers 
van baan (13%) procent dan in de crisisjaren (9% in 2014). Vanaf 2015 neemt de baanmobiliteit 
weer toe tot 11 procent in 2017.  
 
 
Figuur 1.1 – Percentage werknemers die van werkgever wisselen, 2004-2017 

Bron: CBS Statline1; bewerking KBA Nijmegen  
 
 
Baanmobiliteit en verhouding tussen intra- en intersectorale mobiliteit variëren per sector 
 
Uit het SCP-onderzoek Aanbod van arbeid 2016 (Van Echteld e.a., 2016) blijkt dat de baanmo-
biliteit in de periode 2012-2014 hoog is onder jongeren en onder hoogopgeleiden. Ook naar sec-
tor zijn er verschillen. In de handel is vaker sprake van baanwisselingen dan gemiddeld, bij de 
overheid en in het onderwijs komt dit duidelijk minder vaak voor. De bouwsector ligt wat dit betreft 
op het landelijk gemiddelde.  

 
                                                      
1  http://statline.cbs.nl/Statweb/selection/?DM=SLNL&PA=83522NED&VW=T  
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Een deel van de baanwisselingen vindt plaats binnen de eigen sector, bij een ander deel is sprake 
van sectoroverstijgende mobiliteit. Er zijn geen recente cijfers uit registerdata bekend over de 
verhouding tussen de intra- en intersectorale mobiliteit in Nederland. Uit het genoemde SCP-
onderzoek, gebaseerd op een panel van werkenden en niet-werkenden, komt naar voren dat 
landelijk ongeveer de helft van de werknemers die van baan wisselen, terecht komt buiten hun 
vorige sector. Ook wat betreft deze verhouding zijn er aanzienlijke verschillen tussen de sectoren 
(figuur 1.2). In de sector zorg en welzijn verandert minder dan een derde van de baanwisselaars 
tevens van sector, in de bouwnijverheid bijna twee derde.  
 
 
Figuur 1.2 – Verhouding tussen intra- en intersectorale mobiliteit per sector, 2012-2014 

Bron: Van Echteld e.a., 2016  
 
 
Tussen de technische sectoren onderling zijn de verschillen in de verhouding tussen intra- en 
intersectorale mobiliteit minder groot. Uit een factsheet van ABF Research kan worden afgeleid 
dat in de technische sectoren 70 procent van de baanmobiliteit van werknemers te typeren is als 
intersectoraal. In de TI is dit percentage iets lager (64 procent), in de isolatiebranche duidelijk 
hoger (88 procent, zie figuur 1.3). 
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Figuur 1.3 – Verhouding tussen intra- en intersectorale mobiliteit in zeven technische sectoren, 
2014-2016 

Bron: ABF Research 2017, bewerking KBA Nijmegen  
 
 
Cijfers over intersectorale mobiliteit zijn vaak moeilijk vergelijkbaar 
 
Omdat de cijfers over de intra- en intersectorale mobiliteit in de technisch sectoren in figuur 1.3 
betrekking hebben op 2014-2016, kunnen ze niet zonder meer worden vergeleken met die in 
figuur 1.2 (die gaan over 2012-2014). Meer in het algemeen kan worden geconstateerd dat cijfers 
uit verschillende bronnen over intersectorale mobiliteit onderling vaak moeilijk vergelijkbaar zijn. 
Dat komt onder meer doordat de vraag of een baanwisseling als intrasectoraal of intersectoraal 
wordt beschouwd, mede afhangt van hoe de sectoren zijn gedefinieerd en afgebakend. Zo zal 
een grove sectorindeling leiden tot relatief lage percentages voor intersectorale mobiliteit. Bijvoor-
beeld: als de industrie als één sector wordt beschouwd, geldt een werknemer die overstapt van 
een metaal- naar een chemiebedrijf als intrasectoraal mobiel. Dezelfde baanwisseling geldt als 
intersectoraal als de metaal en de chemie als afzonderlijke sectoren worden gezien. Uiteenlo-
pende definities en afbakeningen van sectoren bemoeilijken niet alleen een vergelijking tussen 
cijfers uit meerdere bronnen, maar kunnen ook relevant zijn voor het duiden van verschillen tus-
sen sectoren uit dezelfde bron. Zo is het denkbaar dat het grote aandeel intersectorale mobiliteit 
voor de isolatiesector in figuur 1.3 (deels) is terug te voeren tot het gegeven dat dit een ‘smallere’ 
sector is dan andere technische sectoren. 
De score van de TI in figuur 1.3 is ook niet rechtstreeks te vergelijken met de bevindingen die 
verderop in dit rapport over de TI worden gepresenteerd. In dit rapport is bij het berekenen van 
de intersectorale mobiliteit de TI afgebakend op basis van de CAO voor de TI, in de factsheet van 
ABF Research is de SBI-indeling van CBS als kapstok voor de afbakening gebruikt. In paragraaf 
2.2 wordt de afbakening van de TI gedetailleerder beschreven. 
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1.2 Vraagstelling en aanpak van het onderzoek 
 
Vraagstelling 
 
Dit onderzoek is vooral een update van een vergelijkbaar onderzoek dat in 2013 door het ITS is 
uitgevoerd. De vraagstelling en aanpak van het onderzoek is grotendeels vergelijkbaar. De alge-
mene probleemstelling(en) luidt als volgt:  
Hoe heeft de intersectorale mobiliteit tussen de TI en andere sectoren zich ontwikkeld en hoe 
verhoudt dat zich tot de intrasectorale stromen binnen de TI, zowel in omvang als in kwaliteit? 
Welke conclusies kunnen hieruit worden getrokken voor het beleid ten aanzien van intersectorale 
samenwerking? 
 
Om een adequaat antwoord te kunnen geven op de probleemstelling is dit verder concreet ge-
maakt in de volgende onderzoeksvragen:  
1. Intersectorale en intrasectorale mobiliteit 

a. Wat is de omvang van de intersectorale mobiliteit van werknemers tussen de Technische 
Installatiebranche en andere sectoren, per jaar in de periode 2007 tot en met 20152? 

b. Vanuit welke branches stromen werknemers vooral in de TI en naar welke branches stro-
men zij vooral uit?  

c. Wat is de omvang van de intrasectorale mobiliteit van werknemers in de Technische In-
stallatiebranche, per jaar in de periode 2007 tot en met 2015?  

d. Hoe verhoudt de omvang van de intersectorale mobiliteit van en naar de diverse branches 
zich tot de omvang van de intrasectorale mobiliteit? 

e. Hoe is de opbouw van de groep intersectoraal mobiele werknemers wat betreft achter-
grondkenmerken zoals beroep en leeftijd, per jaar in de periode 2007 tot en met 2015? 

f. Zijn er opvallende verschuivingen te zien door de jaren in de periode 2007 tot en met 
2015? 

2. Beroepenmobiliteit 
a. In welke mate gaat intersectorale mobiliteit van de TI naar andere technische sectoren 

gepaard met een verandering van beroep?  
b. In welke mate gaat intersectorale mobiliteit van de TI naar niet technische sectoren ge-

paard met een verandering van beroep? 
3. Bedrijfsstrategie 

a. In welke mate nemen werkgevers in de TI-werknemers aan vanuit andere sectoren?  
b. Welke redenen noemen bedrijven voor het aantrekken van werknemers uit andere secto-

ren? 
c. Wat vinden TI bedrijven van intersectorale mobiliteit?  

 
  

 
                                                      
2  Voor zover beschikbaar, zijn ook data over 2016 in de analyses betrokken. 
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Aanpak 
 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van analyses van de volgende bronnen.  
a. Reeds bestaande registraties en databestanden. 

Intersectorale stromen van werknemers tussen de TI en andere branches zijn in beeld ge-
bracht met behulp van beschikbare data uit de pensioenbestanden van MN en de banenbe-
standen van het CBS. Deze bestanden bevatten gegevens voor een reeks van jaren over alle 
in de TI werkzame en in de TI in- en uitgestroomde werknemers. 
Met behulp van bestanden op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS 
is gekeken in welke mate er bij de wisselingen van sector ook sprake is van wisselingen van 
beroep. Daarmee is ook de (intersectorale) beroepenmobiliteit van monteurs in kaart ge-
bracht. 

b. Data uit de eigen bedrijvenenquête van OTIB. 
Medio 2016 is een enquête uitgevoerd onder 482 TI bedrijven. In deze enquête is ingegaan 
op de instroom en doorstroming van werknemers vanuit andere branches in de TI. 
De bedrijven hebben vragen beantwoord over:  
- werving van (leerling)monteurs uit andere branches; 
- werving van technisch stafpersoneel uit andere branches; 
- voor- en nadelen van doorstroming en uitwisseling met andere branches; 
- faciliteiten voor doorstroming en uitwisseling met andere branches; 
- opleiding- en bijscholingsmogelijkheden voor personeel uit andere branches.  
In 2013 is een vergelijkbare enquête uitgevoerd. De uitkomsten zijn met elkaar vergeleken 
en waar relevant worden de verschillen en overeenkomsten tussen de bevindingen uit de 
enquête van 2016 en de bevindingen van de enquête van 2013 in dit rapport beschreven.  
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2 Mobiliteit op de TI-arbeidsmarkt: omvang en  
samenstelling 

 
 
 
2.1 Inleiding 
 
In dit onderzoek ligt de focus op de intersectorale mobiliteit van werknemers tussen de TI branche 
enerzijds en andere branches anderzijds. Het gaat daarbij dus om werknemers die vanuit de TI 
branche overstappen naar een baan in een andere sector, of omgekeerd om werknemers die een 
baan in een andere sector verruilen voor een baan in de TI branche. 
Cijfers over intersectorale mobiliteit krijgen meer reliëf als ze worden ingekaderd in het grotere 
geheel van bewegingen op de TI-arbeidsmarkt. In dit hoofdstuk doen we dit onder meer door na 
te gaan hoe de intersectorale baan-baan mobiliteit van werknemers zich verhoudt tot andere 
overgangen, bijvoorbeeld de overgang van een uitkeringspositie naar een baan, de overgang van 
school naar werk of van werk naar pensionering. Daarnaast laten we zien hoe de intersectorale 
mobiliteit zich verhoudt tot de intrasectorale mobiliteit: de wisselingen van bedrijf binnen de TI 
branche. 
Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk aan bod: 
• De afbakening van de TI en de positionering van de TI in de arbeidsmarkt: welke branches zijn 

verwant aan de TI en welke bevinden zich op grotere afstand? (paragraaf 2.2); 
• De omvang van de mobiliteit op de TI-arbeidsmarkt (paragraaf 2.3); 
• De samenstelling van de in- en uitstroom (paragraaf 2.4); 
• De verhouding tussen intra- en intersectorale mobiliteit (paragraaf 2.5); 
• De intersectorale mobiliteit van de TI uitgesplitst naar branche van herkomst of bestemming 

(paragraaf 2.6); 
• (Intersectorale) mobiliteit naar leeftijdscategorie (paragraaf 2.7). 
 
 
2.2 De TI-arbeidsmarkt 
 
Eerder is aangegeven dat sprake is van intersectorale mobiliteit als een werknemer bij verande-
ring van werkgever tevens in een andere sector belandt. Omdat er niet één eenduidige indeling 
van sectoren bestaat, is het voor de duiding van cijfers over intersectorale mobiliteit van belang 
aan te geven hoe de sector is afgebakend. Dat doen we in deze paragraaf voor de TI branche3; 
we laten daarbij ook zien welke andere sectoren nauwer en minder nauw verwant zijn met de TI.  
 
Afbakening van TI branche 
 
Er zijn twee gangbare manieren om de TI branche af te bakenen: op basis van de Standaard 
Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS en op basis van de CAO voor het technisch installatiebedrijf 
(TI CAO). Tenzij anders aangegeven, wordt in dit rapport de CAO-indeling gebuikt om de TI af te 

 
                                                      
3  In de arbeidsmarktliteratuur is er geen eenduidig onderscheid tussen ‘sector’ en ‘branche’. In deze rapportage worden 

de termen naast elkaar gebruikt. Voor intersectorale (of sectoroverstijgende) mobiliteit kan in geval van de TI(-branche) 
ook branche-overstijgende mobiliteit worden gelezen.  
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bakenen4. Conform de TI CAO bestaat de TI branche uit circa 8.000 bedrijven met personeel die 
tezamen in 2016 ruim 120.000 werknemers in dienst hebben. Alle werknemers die onder de TI-
CAO vallen worden in dit onderzoek tot de TI branche gerekend. Deze werknemers staan gere-
gistreerd bij MN, een organisatie die zorg draagt voor de administratie van de pensioenaanspra-
ken van de werknemers die vallen onder de TI CAO. Door het koppelen van CBS-gegevens - in 
het bijzonder de SBI en een indeling op basis van sociaaleconomische positie (werknemer, scho-
lier etc.) - is de herkomst van de instromers in de TI en de bestemming van de uitstromers in kaart 
gebracht. 
  
De meeste werknemers die onder de TI CAO vallen en daarmee tot de TI branche worden gere-
kend, zijn onder te brengen in dertien SBI-categorieën. Het betreft de gehele bouwinstallatie en 
enkele branches in de sectoren installatie van industriële machines en buizen- en kabelleggers. 
In bijlage 1 zijn deze dertien SBI-categorieën benoemd. 
 
TI-verwante sectoren: schakels in de TI-keten 
 
Vanuit het perspectief van de TI kan de arbeidsmarkt worden verdeeld in sectoren die meer of 
minder verwant zijn met de TI. De sectoren met de meeste raakvlakken/snijvlakken met de TI 
branche noemen we schakels in de TI-keten. We onderscheiden (naast de TI zelf) de volgende 
schakels in de TI-keten:  
• TI ontwerp/advies 

Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies. 
• TI handel 

Het betreft vooral de groot- en detailhandel in technische consumentgoederen zoals witgoed, 
audio/video, optische artikelen, sanitaire goederen, etc. 

• TI maken 
Vervaardigen van onder meer CV-ketels, machines voor industriële koeltechniek en klimaatre-
geling, computers en consumentenelektronica. 

• TI energie 
Productie, handel en distributie van elektriciteit, aardgas en water. 

• TI telecom 
Draadgebonden en draadloze telecommunicatie. 

• TI reparatie 
Het gaat met name om reparatie en onderhoud van industriële machines/apparaten en trans-
portmiddelen. 
 

In bijlage 1 is voor elk van deze zes TI-verwante sectoren aangegeven welke SBI-categorieën 
ertoe gerekend zijn. 
 
Andere technieksectoren en niet technieksectoren 
 
Naast de TI en zes TI-verwante sectoren hebben we een aantal andere technieksectoren onder-
scheiden. In figuur 2.1 zijn ze weergegeven. Het gaat onder andere om de bouw (exclusief de 
bouwinstallatie), de metaal en de transportsector. In de figuur zijn deze sectoren geplaatst in een 
ring op iets grotere afstand van de TI dan de hiervoor genoemde schakels in de TI-keten. De 
 
                                                      
4  De SBI-indeling wordt in dit rapport gebuikt bij de presentatie van gegevens die zijn ontleend aan de Enquête Be-

roepsbevolking (EBB), zie paragraaf 3.2. 
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andere, niet technieksectoren in figuur 2.1 staan op grote afstand van de TI-arbeidsmarkt. In de 
figuur is dit aangegeven deze sectoren nog verder van de TI te plaatsen. 
 
 
Figuur 2.1 – Positie TI-arbeidsmarkt in totale arbeidsmarkt 

Bron: CBS; bewerking KBA Nijmegen  
 
 
2.3 Omvang van de mobiliteit op de TI-arbeidsmarkt 
 
Herstel van instroom in de TI na een forse daling tijdens economische crisis 
 
In de periode 2007 tot en met 2016 stroomden gemiddeld jaarlijks ruim 14.000 personen in de TI, 
ongeveer 10 procent van het totaal aantal werknemers in de branche5. De jaarlijkse uitstroom uit 
de TI branche lag in die periode gemiddeld op hetzelfde niveau. Figuur 2.2 laat zien dat met name 
de instroom en in mindere mate de uitstroom in deze periode sterk fluctueerden met de conjunc-
tuur, en hetzelfde geldt voor de verhouding tussen de in- en uitstroom. In 2007 en 2008, vóór de 
economische crisis, was de instroom op haar hoogtepunt en hoger dan de uitstroom; de werkge-
legenheid in de TI nam in die jaren toe. In 2009 nam de instroom in de TI onder invloed van de 
crisis fors af en deze neerwaartse lijn zette - met een onderbreking in 2011 en 2012 - door tot en 

 
                                                      
5  In paragraaf 2.2 is aangegeven dat de TI-branche in dit onderzoek is afgebakend op basis van de CAO. Er is ook een 

afbakening mogelijk op basis van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van CBS (zie bijlage 1 voor de SBI-klassen die 
tot de TI worden gerekend). De twee indelingen overlappen elkaar grotendeels, maar niet helemaal. Bij de berekening 
van in- en uitstroom in dit onderzoek is bepaald dat een overgang vanuit een ‘TI-branche’ (o.b.v. SBI) naar de TI (o.b.v 
CAO) niet als instroom in de TI branche wordt beschouwd. Voor uitstroom vanuit de TI naar een TI-branche o.b.v. SBI 
geldt dit eveneens. 
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met 2013. De uitstroom uit de TI is minder aan schommelingen onderhevig dan de instroom. In 
tijden van economische laagconjunctuur is enerzijds de vrijwillige uitstroom relatief laag omdat 
werknemers hun zekerheden niet willen opgeven; anderzijds is de gedwongen uitstroom dan juist 
relatief hoog.  
Tussen 2009 en 2015 lag de instroom onder het niveau van de uitstroom en dus was in deze 
periode sprake van krimpende werkgelegenheid in de TI. Het herstel van de economie is terug te 
zien aan de toenemende instroom vanaf 2014. In 2016 is de instroom voor het eerst sinds 2008 
weer (iets) groter dan de uitstroom. Zowel de in- als de uitstroom liggen in 2016 wel op een 
aanzienlijk lager niveau dan in de jaren vóór de crisis. 
Ook de mobiliteit binnen de branche (verandering van bedrijf binnen de TI) is tijdens de econo-
mische crisis sterk afgenomen. Ten opzichte van 2008 is deze interne mobiliteit in 2016 bijna 
gehalveerd, maar 2017 laat een flinke opleving zien. Niet alleen de bedrijven zien dat de markt 
aantrekt, maar ook werknemers krijgen meer vertrouwen en durven over te stappen naar een 
andere werkgever. 
 
 
Figuur 2.2 – Instroom in, uitstroom uit en doorstroom binnen de TI 2007-2016 

 
Bron: MN; bewerking KBA Nijmegen 
 
 
Bron: MN, bewerking KBA Nijmegen 
* De in- en uitstroom wordt steeds per jaar bepaald. Er zijn werknemers die in hetzelfde jaar in- en ook weer uitstromen. 
Deze werknemers tellen we in figuur 2.2 niet bij de in- en uitstroom, maar vermelden we apart als ‘tijdelijken’. Het gaat 
hier dus niet om de contractvorm.  
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2.4 Samenstelling van de in- en uitstroom 
 
Meer instroom van werknemers uit andere branches dan van schoolverlaters 
 
Bij instroom in de TI branche wordt snel gedacht aan schoolverlaters die in de TI gaan werken. 
Figuur 2.3 laat zien dat een groot deel van de instroom in de TI bestaat uit werknemers uit andere 
bedrijven. In de periode 2007-2015 bestaat de instroom in de TI branche voor 30 tot 44 procent 
uit deze intersectoraal mobiele werknemers (oranje gemarkeerde pijl in figuur 2.3). Schoolverla-
ters zorgen voor 20 tot 25 procent van de instroom. Bedrijven in de TI vervullen hun vacatures 
dus vaker met ervaren werknemers uit andere branches dan met schoolverlaters. Verder is er 
een substantiële groep uitzendkrachten (binnen of buiten de TI) die een vaste of tijdelijke aan-
stelling krijgen in de TI.  
Ook de uitstroom vanuit de TI betreft voor een relatief groot deel werknemers die in een andere 
branche gaan werken. Het aandeel werknemers dat met pensioen gaat is veel kleiner. Ondanks 
de vergrijzing neemt zowel het aantal als het aandeel werknemers dat met pensioen gaat sinds 
2011 af. De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd speelt hierbij een rol. In paragraaf 2.7 
gaan we verder in op de mobiliteit naar leeftijd. 
 
 
Figuur 2.3 – Stromen op de arbeidsmarkt van de technische installatiebranche in de jaren 2007-
2015*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: MN en CBS; bewerking KBA Nijmegen 
* De percentages in deze figuur geven telkens aan tussen welke grenzen de stromen in deze jaren fluctueren. Het 

middenblok in figuur 2.3 verwijst naar bedrijfswisselingen binnen de TI. Deze intrasectorale mobiliteit wordt verder 
beschreven in paragraaf 2.5 
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Instroom vanuit andere branches in de TI is tijdens de crisis relatief sterk gedaald 
 
De bandbreedte van de percentages in figuur 2.3 wijzen erop dat het aandeel van sommige her-
komst- en bestemmingscategorieën in de periode 2007-2015 aanzienlijk fluctueert. Dit geldt bij-
voorbeeld voor de instroom vanuit of uitstroom naar een uitkeringssituatie en voor de intersecto-
rale mobiliteit. In vergelijking hiermee verandert het aandeel uitzendkrachten en scholieren in de 
in- en uitstroom door de jaren heen veel minder sterk. Dit betekent overigens niet per se dat het 
aantal uitzendkrachten en scholieren stabiel is. Zoals eerder beschreven varieert de omvang van 
de totale in- en uitstroom vrij sterk en daarom kan bij gelijkblijvende percentages sprake zijn van 
een daling of stijging van aantallen. In de figuren 2.4 en 2.5 is de ontwikkeling van deze aantallen 
te zien voor de belangrijkste instroom- en uitstroomcategorieën6. Uit figuur 2.4 komt naar voren 
dat de instroom van werkenden (uit andere branches), uitzendkrachten en scholieren tussen 2007 
en 2015 een ongeveer gelijk patroon volgt. Voor elk van de categorieën geldt dat de instroom na 
een daling in eerdere jaren vanaf 2013/2014 enigszins herstelt, maar nog flink kleiner is dan vóór 
de economische crisis. Werknemers uit andere branches zijn in 2015 nog de belangrijkste in-
stroomcategorie, maar door de scherpe daling van de intersectorale instroom in 2009 en 2010 is 
het verschil met de schoolverlaters kleiner geworden. 
Gemiddeld is de instroom van werknemers uit andere branches in de TI in de periode 2007-2015 
(5.700) iets lager dan de uitstroom naar andere branches (5.900). 
De instroom vanuit een uitkering vertoont sinds 2014 een stijgende lijn. Dit kan te maken hebben 
met de forse stijging van de uitstroom naar een uitkering in de voorafgaande jaren, in het bijzonder 
2013 (zie figuur 2.5). Ontslagen tijdens de economische crisis hebben geleid tot een vergroot 
potentieel aan nieuwe kandidaat-werknemers die in tijden van toenemende schaarste weer aan 
het werk komen. De uitstroom naar een uitkering en de intersectorale uitstroom volgen beide in 
grote lijnen de economische conjunctuur, maar in tegengestelde richting. In jaren dat de uitstroom 
naar een uitkering toeneemt – tijdens de economische crisis - daalt de uitstroom naar een andere 
branche, en vice versa. In 2013 verloren meer werknemers in de TI hun baan dan dat er werkne-
mers in een andere sector gingen werken. Door het herstel van de economie is dat in de jaren 
daarna weer andersom. 
 
  

 
                                                      
6  Werknemers die in hetzelfde jaar in- en ook weer uitstromen, zijn in figuur 2.4 en 2.5 zowel bij de instroom als bij de 

uitstroom meegerekend. 
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Figuur 2.4 – Samenstelling van de instroom in de TI 2007-2015 (belangrijkste herkomstcatego-
rieën) 

 
Bron: MN en CBS; bewerking KBA Nijmegen 
 
 
Figuur 2.5 – Samenstelling van de uitstroom uit de TI 2007-2015 (belangrijkste bestemmingsca-
tegorieën) 

 
Bron: MN en CBS; bewerking KBA Nijmegen 
 
 
2.5 De verhouding tussen inter- en intrasectorale mobiliteit 
 
In de voorgaande paragrafen is mobiliteit in beeld gebracht op brancheniveau. Bij instroom in of 
uitstroom uit de TI branche is per definitie sprake van intersectorale mobiliteit. Bij mobiliteit op 
bedrijfsniveau ligt dit anders: werknemers kunnen overstappen naar of vanuit een bedrijf in een 
andere sector (intersectoraal), maar zij kunnen ook overstappen naar een ander bedrijf binnen 
de TI branche (intrasectoraal). In deze paragraaf richten we ons op de mobiliteit op bedrijfsniveau 
en brengen daarbij zowel de inter- als intrasectorale stromen in kaart.  
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Elk jaar is een op de zes werknemers in de TI inter- of intersectoraal mobiel 
 
In de periode 2007-2016 zijn - gemiddeld - elk jaar ruim 20.000 werknemers betrokken bij inter- 
of intrasectorale bewegingen op de TI-arbeidsmarkt. Dat is ongeveer een op de zes werknemers 
in de TI branche. In iets minder dan de helft van deze bewegingen gaat het om intrasectorale 
mobiliteit, in ruim de helft om intersectorale mobiliteit. 
 
Baan-baan mobiliteit goed voor ruim 60 procent van instroom op bedrijfsniveau 
 
Voor bedrijven zijn ervaren werknemers de belangrijkste instroomcategorie. Deze werknemers 
zijn vaker afkomstig uit een TI bedrijf (‘mobiel binnen TI’ in figuur 2.6) dan uit een andere bran-
che (’zij-instromer’). Tezamen zijn deze baan-baan mobiele werknemers in de periode 2007-
2016 gemiddeld goed voor 62 procent van de instroom op bedrijfsniveau. Hiertegen afgezet is 
de instroom van schoolverlaters - gemiddeld 14 procent - vrij gering. De categorie ‘overig’ in fi-
guur 2.6 bestaat onder meer uit uitzendkrachten. 
 
 
Figuur 2.6 – Herkomst van de instroom in TI bedrijven 2007-2016 

 
Bron: MN en CBS; bewerking KBA Nijmegen 
 
 
Ook bij werknemers die de TI bedrijven verlaten, gaat het in meerderheid om baan-baan mobili-
teit. Zij gaan aan de slag in een ander TI bedrijf (gemiddeld 36 procent) of in een andere bran-
che (gemiddeld 23 procent). 
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Figuur 2.7 – Bestemming van de uitstroom uit TI bedrijven 2007-2015 

 
Bron: MN en CBS; bewerking KBA Nijmegen 
 
 
2.6 Intersectorale mobiliteit tussen TI en andere sectoren 
 
TI branche heeft werknemersuitwisseling met groot aantal andere sectoren 
 
Voor elk van de jaren 2007 tot en met 2016 hebben we in beeld gebracht uit welke andere sec-
toren de intersectorale instromers in de TI branche afkomstig zijn en naar welke sectoren de 
intersectorale uitstromers uit de TI branche zijn vertrokken. Figuur 2.8 brengt deze intersectorale 
bewegingen van werknemers naar en vanuit de TI branche in beeld voor de jaren 2012 en 2016. 
De figuur laat zien dat werknemers vanuit de TI branche overstappen naar allerlei andere secto-
ren en dat, omgekeerd, werknemers vanuit allerlei andere sectoren overstappen naar de TI bran-
che. De intersectorale mobiliteit blijft zeker niet beperkt tot TI-verwante sectoren die we eerder - 
zie paragraaf 2.2 - als schakels in de TI-keten hebben aangeduid. Er blijkt ook veel intersectorale 
mobiliteit van werknemers te zijn tussen de TI branche en minder verwante sectoren, waarbij de 
zakelijke dienstverlening en handel het meest in het oog springen. 
 
Sprake van redelijk vast patroon van intersectorale mobiliteit 
 
Verder komt in de analyse naar voren dat de intersectorale mobiliteit van werknemers tussen de 
TI branche en andere sectoren over de jaren heen gezien een redelijk vast patroon vertoont. 
Figuur 2.8 laat zien dat het patroon van intersectorale mobiliteit in 2012 (een jaar met een krim-
pende economie) in grote lijnen hetzelfde is als in 2016 (een jaar met een zich herstellende eco-
nomie): de sectoren waar de TI branche in 2012 en in 2016 werknemers mee uitwisselt, komen 
in grote lijnen overeen. 
Figuur 2.8 illustreert ook dat de balans tussen in- en uitstroom voor de TI per jaar verschillend 
kan uitpakken: op brancheniveau gaat een ‘positief saldo’ voor de TI in 2012 (meer in- dan uit-
stroom) vrij vaak gepaard met een ‘negatief saldo’ in 2016, en andersom. Als we voor 2007 tot 
en met 2016 de gemiddelde instroom van en uitstroom naar de TI berekenen, blijkt dat er geen 
branches zijn waarbij voor de TI het verschil tussen in- en uitstroom erg groot is.   
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Figuur 2.8 – Intersectorale mobiliteit van werknemers tussen de TI branche enerzijds en andere 
sectoren anderzijds, 2012 en 2016* (% van de totale instroom resp. uitstroom) 

Bron: CBS; bewerking KBA Nijmegen  
* Strikt genomen gaat het bij 2012 om de periode van lvs (laatste vrijdag van september) 2011 tot lvs 2002. Bij 2016 

gaat het om de periode lvs 2015 – lvs 2016. Bij 2016 gaat het om voorlopige cijfers. 
 
 
Hoewel over de hele linie sprake is van een vrij stabiel patroon in de intersectorale mobiliteit 
tussen de TI en andere branches, zijn er in de meeste onderzochte jaren uitzonderingen die de 
regel bevestigen. Het gaat om eenmalige uitschieters in de instroom vanuit of uitstroom naar een 
specifieke branche. Een voorbeeld is de instroom vanuit de TI telecom in de TI. Deze bedraagt 
in 2013 tien procent van de totale instroom in de TI, in alle jaren ervoor en daarna slechts één 
procent. Mogelijk spelen hierbij fusies of overnames een rol. In het genoemde voorbeeld zou het 
dan kunnen gaan om bedrijven in de TI telecom die zijn overgenomen door bedrijven in de TI. 
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Grote instroom van en uitstroom naar zakelijke dienstverlening en handel van verschil-
lende kanten bekeken  
 
De figuren 2.9 en 2.10 - gebaseerd op dezelfde data als figuur 2.8 - brengen in beeld dat de 
branches met de meeste intersectorale mobiliteit richting de TI zich op verschillende afstand van 
de TI bevinden. Met andere woorden: het betreft deels branches die sterk verwant zijn met de TI 
en deels branches die dit (veel) minder zijn. Zowel in figuur 2.8 als in de figuren 2.9 en 2.10 vallen 
met name de zakelijke dienstverlening en de handel op. Vanuit deze sectoren stromen meer 
werknemers in de TI dan vanuit sectoren die nauwer met de TI verwant zijn, zoals de schakels in 
de TI-keten of de bouw. Ook vertrekken er relatief veel werknemers vanuit de TI naar deze beide 
sectoren. Daarbij moet worden bedacht dat de zakelijke dienstverlening en de handel erg grote 
sectoren zijn. Als herkomstbranche bij de instroom is de TI voor deze sectoren getalsmatig van 
veel minder betekenis dan voor de veel kleinere branches die we hebben aangeduid als schakels 
in de TI-keten. De intersectorale uitwisseling tussen de TI enerzijds en niet verwante sectoren als 
de zakelijke dienstverlening en handel anderzijds is bovendien niet vreemd, aangezien het meest 
voorkomende beroep in de TI – de monteur – in veel verschillende sectoren voorkomt. Een over-
stap naar een andere branche hoeft voor een monteur dus niet gepaard te gaan met een veran-
dering van beroep en dat maakt de overgang minder groot dan het op het eerste gezicht wellicht 
lijkt. In hoofdstuk 3 gaan we hier nader op in.    
 
 
Figuur 2.9 – Intersectorale instroom in de TI 2016: procentuele verdeling over de belangrijkste 
herkomstbranches 
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Figuur 2.10 – Intersectorale uitstroom uit de TI 2016: procentuele verdeling over de belangrijkste 
bestemmingsbranches 

 
 
2.7 Mobiliteit naar leeftijdscategorie 
 
Aandeel 55-plussers in de TI stijgt gestaag 
 
In 2007 maakten 55-plussers maar een beperkt deel uit van het totaal aantal werknemers in de 
TI. Het aandeel 55-plussers groeit echter gestaag, van 10 procent in 2007 naar 16 procent in 
2016. In die periode is het aandeel jongeren onder de 25 jaar gedaald van 17 naar 12 procent 
(zie figuur 2.11). In 2007 stonden tegenover elke 55-plusser in de TI nog ruim 2 jongeren onder 
de 25 jaar. Vanaf 2013 zijn er echter meer 55-plussers dan jongeren, en het verschil wordt jaarlijks 
groter. Deze ontwikkeling is het gevolg van demografische ontwikkelingen, namelijk van ontgroe-
ning en vergrijzing. 
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Figuur 2.11 – Werknemers in de TI naar leeftijd, periode 2007-2016 

 
Bron: MN; bewerking KBA Nijmegen 

 
 
Omdat het aandeel ouderen in de (beroeps)bevolking en in de TI al een aantal jaren stijgt, is het 
niet verwonderlijk dat ook het aandeel ouderen in de uitstroom van de TI toeneemt. Dit aandeel 
hangt echter niet alleen samen met demografische, maar ook met conjuncturele ontwikkelingen 
(zie figuur 2.12). Tussen 2007 en 2008 blijft het aantal 55-plussers in de uitstroom constant. Dit 
heeft te maken met de gunstige economische situatie in deze periode. In een dergelijke situatie 
is er voor werkgevers geen of minder aanleiding om de uitstroom van ouderen te stimuleren. 
Vanaf 2009 zien we het percentage 55-plussers in de uitstroom onder invloed van de recessie 
sterk toenemen, sterker dan de groei van het aandeel 55-plussers in de TI. Aan deze situatie 
komt een einde in 2016.  
Nadere analyse wijst uit dat het niet zozeer pensionering, maar veeleer de uitstroom naar de WW 
is die de groeiende uitstroom van 55-plussers in de jaren 2009-2013 voor zijn rekening neemt. 
Het aantal werknemers dat met pensioen gaat, neemt in 2009 en 2010 licht toe, maar daarna 
sterk af. Het aandeel pensioengangers in de uitstroom van 55-plussers daalt tussen 2009 en 
2013 van 66 naar 40 procent. De verhoging van de pensioenleeftijd zal hier mee te maken heb-
ben. Het percentage uitstromers naar de WW in de totale uitstroom van 55-plussers neemt in 
dezelfde periode toe van 10 naar 30 procent.  
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Figuur 2.12 – Aandeel dat 55-plussers uitmaken van respectievelijk het totale werknemersbe-
stand in de TI en de uitstroom uit de TI, periode 2007-2016 

Bron: MN, bewerking KBA Nijmegen 
 
 
Tabel 2.13 toont per leeftijdsjaar de omvang van de instroom en de uitstroom in de TI branche in 
2016, alsmede de balans tussen ‘in en uit’. Zoals verwacht, valt bij jongeren die balans uit in het 
voordeel van de instroom. Het kantelpunt ligt bij de leeftijd van 27 jaar. In de leeftijdsgroep van 
27 tot en met 60 jaar zijn de verschillen tussen in- en uitstroom vrij gering. Vanaf 61 jaar is vooral 
- maar niet uitsluitend - sprake van uitstroom van werknemers, en dan in het bijzonder vanaf 65 
jaar. De figuur laat zien dat niet alleen tussen, maar ook binnen leeftijdscategorieën zoals 55-
plussers en jongeren onder de 25 jaar, vrij grote verschillen bestaan in de (balans tussen de) in- 
en uitstroom. 
 
 
Figuur 2.13 – Instroom en uitstroom in de TI branche in 2016, naar leeftijd  

 
Bron: MN; bewerking KBA Nijmegen 
 

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65
>=

67

instroom uitstroom saldo in- en uitstroom

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

totaal TI
werknemers per
jaar (> 54 jaar)

uitstromende TI
werknemers per
jaar (> 54 jaar)



 

21 

Weinig intersectorale mobiliteit bij oudere monteurs 
 
Tabel 2.14 laat, toegespitst op de uitstroom van TI monteurs, zien hoe de intersectorale mobiliteit 
samenhangt met de leeftijd. Zoals verwacht zijn het mate name de jongere TI monteurs die relatief 
vaak uitstromen omdat ze in een andere branche gaan werken. Oudere monteurs stromen vaak 
uit naar pensioen; bij 55-plussers ligt het aandeel intersectorale uitstroom met 15 procent dan 
ook aanzienlijk lager dan gemiddeld (42 procent). Deze 15 procent in 2016 is overigens wel flink 
hoger dan in eerdere jaren (6 à 7 procent). Dat heeft te maken met de daling van de uitstroom 
van 55-plussers in 2016 (zie figuur 2.12), vermoedelijk als gevolg van de verhoging van de pen-
sioengerechtigde leeftijd.   
 
 
Tabel 2.14 – Totaal aantal in 2016 uit de TI vertrokken ervaren monteurs en percentage intersec-
torale uitstroom, naar leeftijd 

 totale uitstroom % intersectorale uitstroom 
Leeftijd (in 2016)   
jonger dan 25 jaar 883 51% 
25-34 jaar 1.543 51% 
35-44 jaar 1.102 48% 
45-54 jaar 854 39% 
55 jaar en ouder 1.023 15% 
Totaal 5.405 42% 

Bron: MN, bewerking KBA Nijmegen 
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3 Intersectorale mobiliteit en beroepenmobiliteit 
 
 
 
 
3.1 Inleiding 
 
In het voorgaande hoofdstuk werd mobiliteit op basis van bedrijfskenmerken bepaald. In dit hoofd-
stuk voegen we hier het beroepsperspectief aan toe, op twee manieren. In paragraaf 3.1 gaan 
we na of de intersectorale mobiliteit verschilt naar beroepscategorie (monteurs, technische staf-
functionarissen en niet-technische medewerkers): komen zij na het verlaten van de TI in dezelfde 
sectoren terecht? In paragraaf 3.2 komt aan de orde in hoeverre intersectorale mobiliteit tevens 
gepaard gaat met beroepenmobiliteit: in welke mate gaan monteurs die van de technische instal-
latiebranche overstappen naar een andere sector daar tevens een ander beroep uitoefenen?  
 
 
3.2 Intersectorale mobiliteit naar beroepscategorie 
 
Bestemmingsbranche bij intersectorale mobiliteit verschilt naar beroep 
 
In hoofdstuk 2 hebben we – zie figuur 2.8 – een overzicht gegeven van de intersectorale mobiliteit 
van werknemers tussen de TI branche enerzijds en andere sectoren anderzijds, zonder dat daar-
bij een onderscheid is gemaakt naar de functies of beroepen van die werknemers. In figuur 3.1 
zoomen we wat verder in op de bestemmingsbranche in de periode 2015-2016 door dit apart in 
beeld te brengen voor drie functiecategorieën van ervaren TI werknemers7: monteurs, technische 
staf en niet-technische functies. De figuur laat zien dat de bestemmingsbranche van de in 2015 
en 2016 vertrokken TI monteurs anders is dan die van uitgestroomde technische staffunctiona-
rissen en van uitstromers vanuit een niet-technische functie. De bestemmingsbranche van uitge-
stroomde TI monteurs komt vrij sterk overeen met het beeld zoals geschetst in figuur 2.8, wat 
logisch is omdat monteurs binnen de TI de grootste beroepscategorie vormen. De intersectorale 
uitstroom van technisch staffunctionarissen uit de TI branche laat een iets ander beeld zien. Van 
deze medewerkers verruilen er vrij veel de TI branche voor de TI verwante branche ontwerp & 
advies. Bij de uit de TI vertrokken technische staffunctionarissen staat deze TI verwante branche 
op de eerste plaats wat betreft bestemmingsbranche. Werknemers met niet-technische functies 
gaan vaker dan de monteurs of de technische staffunctionarissen vanuit de TI in de overige za-
kelijke dienstverlening werken. In deze branche zijn veel niet-technische functies, waardoor er 
relatief veel mogelijkheden zijn om een overstap naar deze sector te maken. 
 
 
  

 
                                                      
7  In figuur 3.1 zijn alleen die uitstromers in de analyse betrokken die voor hun uitstroom minimaal 2 jaar in de TI-branche 

werkzaam zijn geweest. Argument voor deze aanpak is dat we korte en tijdelijke dienstverbanden willen uitsluiten. 
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Figuur 3.1 – Branchebestemming van ervaren monteurs, technische staffunctionarissen en niet-
technische medewerkers die de TI in 2015-2016 verruilen voor een andere branche 

 
* TI overig = TI energie, TI telecom, TI maken/vervaardigen en TI reparatie 
Bron: MN, bewerking KBA Nijmegen 
 
 
De totale uitstroom van ervaren monteurs uit de TI is sinds 2008 gedaald, van ruim 7.000 naar 
ongeveer 5.400 in 2016. Daarbinnen is het aantal ervaren monteurs dat van branche wisselde 
ook gedaald, van ruim 3.000 in 2008 naar ruim 2.000 in 2012 en 2016 (figuur 3.2). In 2012, mid-
den in de crisis, lag niet alleen het aantal maar ook het percentage branchewisselaars een stuk 
lager dan in 2008. In 2016 verruilden ongeveer evenveel monteurs de TI voor een andere branche 
als in 2012. Omdat de totale uitstroom is gedaald, ligt het percentage intersectorale uitstroom in 
2016 echter een stuk hoger dan in 2012; met 42 procent ligt dit aandeel weer ongeveer op het 
niveau van vóór de crisis. 
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Figuur 3.2 – Totaal aantal uit de TI vertrokken ervaren monteurs en percentage intersectorale 
uitstroom in 2008, 2012 en 2016 

 
Bron: MN, bewerking KBA Nijmegen 
 
 
Uit de TI vertrokken monteurs keren vaker weer terug in de TI 
 
Een deel van de ervaren monteurs die de TI verlaten om in een andere branche te werken, keert 
binnen drie jaar terug in de TI. Het percentage van deze herinstromers loopt tussen 2008 en 2013 
uiteen van 15 tot 21 procent (bovenste lijn in figuur 3.3). Ook hier is de invloed van de economi-
sche crisis zichtbaar. Van de monteurs die in 2011 de TI verruilden voor een andere branche, 
keerde in de drie (crisis)jaren daarna 15 procent weer terug naar de TI. Van de TI verlaters in 
2013 keerde in de periode 2014-2016 ruim één op de vijf weer terug in de TI. Als we kijken naar 
de herinstromers binnen één jaar (onderste lijn in de figuur) zien we in 2015 een opleving. Het 
lijkt erop dat de gunstiger perspectieven in de TI meer monteurs doet besluiten om weer in de TI 
te gaan werken. 
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Figuur 3.3 – Percentage intersectoraal uitgestroomde ervaren TI monteurs dat na 1 en 3 jaar 
weer terugkeert in de TI, per uitstroomjaar 

 
Bron: MN, bewerking KBA Nijmegen 
 
 
Het blijken vooral monteurs in de leeftijdsgroep van 35-55 jaar te zijn die, na eerder de TI te 
hebben ingeruild voor een andere branche, vaak opnieuw instromen in de TI branche.  
 
 
Tabel 3.4 – Totaal aantal in 2013 uit de TI vertrokken ervaren monteurs en percentage herinstro-
mers na 3 jaar, naar leeftijd 

 totale uitstroom % herinstromers 
Leeftijd (in 2013)   
jonger dan 25 jaar 1.753 14% 
25-34 jaar 2.161 16% 
35-44 jaar 1.678 29% 
45-54 jaar 1.392 26% 
55 jaar en ouder 1.758 13% 
Totaal 8.742 21% 

Bron: MN, bewerking KBA Nijmegen 
 
 
3.3 Beroepenmobiliteit van TI monteurs 
 
Bij uitstroom van monteurs naar andere branches gaat er kennis en ervaring voor de TI verloren. 
Als de monteurs – in die andere branche – aan het werk blijven als monteur, wordt er voortge-
bouwd op de kennis en ervaring. Dat kan interessant zijn als de monteur op een later moment 
weer in de TI komt werken. Beroepenmobiliteit is dan ook een belangrijke dimensie van mobiliteit. 
Met behulp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) kunnen we de beroepenmobiliteit in beeld 
brengen. De vraag die we daarmee kunnen beantwoorden is dan: hoeveel TI monteurs die naar 

10%
12% 13%

11% 10%

12%
11%

16%

17%

20%
19%

15%
17%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 na 1 jaar  na 3 jaar



 

27 

een andere branche overstappen, veranderen daarbij ook van beroep8? Voordat we daarop in-
gaan, toont figuur 3.5 hoeveel beroepswisselaars er onder de TI monteurs zijn, en hoe zich dat 
verhoudt tot werknemers in andere (technische) beroepen. 
 
De EBB betreft een steekproef. Dat brengt bij het weergeven van de beroepenmobiliteit van TI 
monteurs enkele beperkingen met zich mee. Het aantal monteurs in de TI in de steekproef is niet 
toereikend om in kaart te brengen naar welke beroepen TI-monteurs uitstromen. Ook is het aantal 
TI-monteurs in de EBB-steekproef te gering om veranderingen per jaar te rapporteren; om deze 
reden zijn in de figuren in deze paragraaf de jaren 2014 -2017 samengevoegd.  
 
Jaarlijks verandert bijna een op de tien TI monteurs van beroep  
 
In de periode 2014-2017 verandert gemiddeld jaarlijks 9 procent van de TI monteurs van beroep. 
Ruim de helft van hen (5%) blijft wel in een technisch beroep werkzaam (‘zelfde beroepsklasse’ 
in figuur 3.5), de overige TI monteurs (4%) komen terecht in een andere beroepsklasse9. Het 
percentage beroepswisselaars bij TI monteurs (9%) ligt lager dan gemiddeld voor alle beroepen 
(10%). Ook blijven de beroepswisselaars onder de TI monteurs wat vaker in dezelfde beroeps-
klasse werkzaam dan werknemers in andere (technische) beroepen. Over de hele linie is het 
percentage beroepswisselaars tussen 2014 en 2017 gestegen (niet in figuur). 
 
 
Figuur 3.5 – Beroepenmobiliteit 2014-2017 voor alle beroepen, technische beroepen en TI mon-
teurs (gemiddeld percentage per jaar).  

 
Bron: EBB, bewerking KBA Nijmegen 

 
                                                      
8  Zoals aangegeven in hoofdstuk 2, is in deze paragraaf de TI branche afgebakend op basis van de Standaard Bedrijfs-

indeling (SBI) van het CBS en niet - zoals elders in dit rapport - op basis van de CAO voor de TI.  
9  In de EBB wordt gebruik gemaakt van de internationale standaard ISCO als basis voor de beroepenindeling. Voor het 

in kaart brengen van beroepenmobiliteit zijn veertien ISCO-categorieën samengevoegd tot ‘TI-monteur’; de meest 
omvangrijke (in aantal werknemers) zijn ‘elektriciens gebouwaansluitingen’ (ISCO 7411) en ‘loodgieters en pijpfitters’ 
(ISCO 7126). Daarmee wijkt de afbakening van ‘TI-monteur’ af van die paragraaf 3.1, die is gebaseerd op de beroe-
penindeling in het bestand van MN. Volgens de op ISCO gebaseerde Beroepenindeling ROA-CBS (BRC) zijn er 13 
beroepsklassen; de TI-monteur valt onder de beroepsklasse ‘technische beroepen’.    
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Naast de uitstroom uit het monteursberoep, zijn er uiteraard ook werknemers die een ander be-
roep verlaten om TI monteur te worden (instroom in het beroep). In het geval van de TI monteurs 
valt de balans tussen in- en uitstroom licht negatief uit: tegenover de jaarlijkse uitstroom uit het 
beroep van negen procent staat in de periode 2014-2017 een instroom van gemiddeld acht pro-
cent. 
 
Beroepenmobiliteit van TI monteurs neemt sterk af als leeftijd toeneemt  
 
In hoofdstuk 2 (tabel 2.14) zagen we dat uitstroom van TI monteurs naar een baan in een andere 
sector (intersectorale mobiliteit) het meest voorkomt bij de jongere monteurs. Dit leeftijdsverschil 
zien we ook terug bij de beroepenmobiliteit. Onder jonge TI monteurs (onder de 25 jaar) is het 
percentage beroepswisselaars veruit het grootst: 19 procent per jaar, waarvan bijna de helft naar 
een niet-technisch beroep (‘andere beroepsklasse’ in figuur 3.6). Monteurs van 55 jaar en ouder 
veranderen zelden nog van beroep (gemiddeld 4 procent per jaar) en als zij dit wel doen blijven 
zij overwegend in een technisch beroep werkzaam.   
 
 
Figuur 3.6 – Beroepenmobiliteit van TI monteurs 2014-2017, naar leeftijdsklasse (gemiddeld per-
centage per jaar).  

 
Bron: EBB, bewerking KBA Nijmegen 
 
 
Monteurs die de TI verlaten, veranderen vaak van beroep, maar blijven daarbij wel vaker in 
een technisch beroep  
 
Ruim 60 procent van de TI monteurs die naar een andere branche overstappen blijken daarbij 
ook van beroep te wisselen (figuur 3.7). De andere (bijna) 40 procent van de branchewisselaars 
blijft dus monteur. De TI monteurs wijken wat dit betreft nauwelijks af van de andere beroepen. 
Wel zien we dat de branchewisselaars die ook van beroep veranderen, vaker een beroep in de-
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zelfde beroepsklasse – voor TI monteurs: technische beroepen – gaan uitoefenen. Monteurs blij-
ven dus vaker in de eigen beroepsklasse werkzaam, ook als ze intersectoraal mobiel zijn, dan 
werknemers met andere beroepen. 
 
 
Figuur 3.7 – Mate waarin intersectoraal mobiele werknemers tevens van beroep veranderen (ge-
middeld percentage per jaar in periode 2014-2017).  

 
Bron: EBB, bewerking KBA Nijmegen 
 
 
Overigens zijn er ook TI monteurs die niet van branche wisselen, maar binnen de TI een ander 
beroep gaan uitoefenen. Dit betreft vijf procent van de TI monteurs. Alles bij elkaar genomen blijkt 
dat tussen 2014 en 2017 jaarlijks gemiddeld 12 procent van de TI monteurs van branche- en/of 
beroep wisselt (zie figuur 3.8). 
 
 
Figuur 3.8 – Mate waarin bij TI monteurs sprake is van sector- en/of beroepenmobiliteit (gemid-
deld percentage per jaar in periode 2014-2017).  

 
Bron: EBB, bewerking KBA Nijmegen 
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4 TI bedrijven over intersectorale mobiliteit 
 
 
 
4.1 Inleiding 
 
In de vorige hoofdstukken is de omvang en samenstelling van de personeelsstromen tussen de 
TI en andere sectoren beschreven aan de hand van analyses van registerdata. In dit hoofdstuk 
bekijken we intersectorale mobiliteit vanuit het perspectief van TI bedrijven: in welke mate werven 
zij nieuw personeel vanuit andere sectoren en bieden zij (scholings)faciliteiten voor deze over-
stappers, en wat zijn de beweegredenen om dit al dan niet te doen? Basis voor dit hoofdstuk is 
een enquête die medio 2016 is uitgevoerd onder 482 TI bedrijven. Een van de thema’s in deze 
enquête betreft de instroom van werknemers vanuit andere branches in de TI. De bedrijven heb-
ben vragen beantwoord over:  
- werving van (leerling)monteurs uit andere branches; 
- werving van technisch stafpersoneel uit andere branches; 
- voor- en nadelen van intersectorale mobiliteit; 
- faciliteiten ten behoeve van de instroom van werknemers vanuit andere branches; 
- opleiding- en bijscholingsmogelijkheden voor personeel uit andere branches.  
 
In 2013 is een vergelijkbare enquête uitgevoerd. Waar relevant verwijzen we in dit hoofdstuk naar 
de verschillen en overeenkomsten tussen de bevindingen uit de enquête van 2016 en de bevin-
dingen van de enquête van 2013. In de volgende paragrafen presenteren we de belangrijkste 
uitkomsten. Waar die de enquête van 2013 betreffen, wordt dit expliciet gemeld. In alle andere 
gevallen hebben de uitkomsten betrekking op de enquête van 2016. 
 
 
4.2 Werving van (leerling-)monteurs uit andere branches  
 
Bijna driekwart (73%) van de TI bedrijven in 2016 heeft in de periode 2014-2016 (leerling)mon-
teurs aangenomen. De meeste bedrijven hebben zowel leerling-werknemers als monteurs aan-
genomen (34%). Een iets kleiner deel heeft alleen leerling-werknemers aangetrokken (31%). Acht 
procent van de bedrijven heeft alleen monteurs aangenomen10.  
De verschillen tussen kleine en grote bedrijven in figuur 4.1 zijn aanzienlijk, maar logisch ver-
klaarbaar. Omdat een klein bedrijf minder werknemers aan zal nemen dan een groot bedrijf, is 
de kans relatief groot dat het alleen leerling-werknemers of alleen monteurs betreft.  
 
 
  

 
                                                      
10 In 2013 had 57 procent van de TI bedrijven in de twee jaar voorafgaand aan de meting één of meer (leerling)-monteurs 

aangenomen. Door een iets afwijkende vraagformulering is een zuivere vergelijking tussen 2013 en 2016 echter niet 
mogelijk.  
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Figuur 4.1 – Mate waarin TI bedrijven in de periode 2014-2016 (leerling-)monteurs hebben aan-
genomen, totaal en naar bedrijfsgrootte (N=458) 

 
Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016 
 
 
TI bedrijven werven vooral (leerling)monteurs met werkervaring, meestal opgedaan in een 
ander TI bedrijf  
 
Bij meer dan de helft van de bedrijven die in de afgelopen twee jaar (leerling)monteurs hebben 
aangenomen betreft het uitsluitend werknemers die daarvoor elders werkzaam waren (figuur 4.2). 
Dat is meer dan in de meting van 2013, toen dit in een derde van de bedrijven het geval was. In 
totaal heeft 80 procent van de bedrijven in de meting van 2016 leerling(monteurs) aangenomen 
die daarvoor elders werkzaam waren (inclusief bbl’ers). Veertien procent van de bedrijven die 
leerling(monteurs) hebben geworven, hebben zowel schoolverlaters als mensen met ervaring 
aangenomen. Dertien procent heeft alleen BBL-leerlingen aangetrokken en tien procent heeft 
alleen schoolverlaters aangenomen. 
Figuur 4.2 bevestigt het grote aandeel van baan-baan mobiliteit in de instroom in de TI bedrijven 
die uit de analyse van registerdata (hoofdstuk 2) naar voren kwam.   
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Figuur 4.2 – Voorgaande arbeidsmarktpositie van door TI bedrijven aangenomen (leerling)mon-
teurs (n=382)  

 
Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016 
*  Gepercenteerd op de TI bedrijven die in de periode 2014-2016 (leerling)monteurs hebben aangenomen, i.c. 80% (ge-

wogen) van totaal 
 
 
Van de bedrijven die leerling(monteurs) hebben geworven die daarvoor elders werkzaam waren 
geeft bijna driekwart aan dat de nieuwe leerling(monteurs) werkzaam waren bij een TI bedrijf (zie 
figuur 4.3). Dat is iets lager dan in de meting van 2013 (83 procent).  
Het substantiële aandeel van intersectorale mobiliteit dat uit de analyse van registerdata naar 
voren komt (zie figuur 2.6), wordt in de enquête onder TI bedrijven niet bevestigd. Een mogelijke 
reden hiervoor is dat de afbakening van branches en sectoren in databestanden en in de beleving 
van werkgevers niet parallel lopen. 
 
 
Figuur 4.3 – Mate waarin zij-instromers zijn aangetrokken uit TI bedrijven of uit bedrijven uit an-
dere sectoren (N=297)* 

 
Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016 
*  Gepercenteerd op de TI bedrijven die in de periode 2014-2016 (leerling)monteurs met werkervaring hebben aange-

nomen, i.c. 62% (gewogen) van totaal 
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Figuur 4.4 toont dat kleine bedrijven een groter aandeel (leerling)monteurs uit een andere sector 
in dienst nemen dan de grote(re) bedrijven. 
 
 
Figuur 4.4 – Herkomstsector van geworven leerling(monteurs) met werkervaring, naar bedrijfs-
grootte (N=297)* 

 
Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016 
*  Gepercenteerd op de TI bedrijven die (leerling)monteurs met werkervaring hebben aangenomen, i.c. 62% (gewogen) 

van totaal 
 
 
Bedrijven die (leerling)monteurs van buiten de TI hebben geworven doen dit deels (39 procent) 
omdat dergelijke arbeidskrachten binnen TI niet te vinden waren (figuur 4.5). Zeventien procent 
heeft bewust voor leerling(monteurs) uit een andere sector gekozen vanwege de kennisverrijking 
vanuit die betreffende sector. De meeste bedrijven echter hebben om een ‘andere’ reden leer-
ling(monteurs) van buiten de TI aangetrokken. Nadere analyse van de uitleg hierbij laat zien dat 
deze bedrijven niet bewust voor mensen uit een andere branche hebben gekozen. In het selec-
tieproces waren veeleer persoonlijke kenmerken als ambitie, leervermogen, motivatie en een per-
soonlijke klik van doorslaggevende betekenis. 
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Figuur 4.5 – Reden voor het aannemen van (leerling)monteurs van buiten de TI (N=54)* 

 
Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016 
*  Gepercenteerd op de TI bedrijven die (leerling)monteurs met werkervaring buiten de TI hebben aangenomen, i.c. 11% 

(gewogen) van totaal 
 
 
Ruim een kwart van de bedrijven die (leerling)monteurs met werkervaring hebben aangenomen 
vindt het vanuit bedrijfsperspectief wenselijk dat (leerling)monteurs vanuit een andere sector naar 
de TI overstappen (figuur 4.6). Een groter gedeelte (41 procent) vindt dit minder wenselijk. Een 
kwart heeft geen mening of geeft te kennen dat een dergelijke overstap niet uitmaakt. Slechts 
weinig bedrijven vinden een overstap van buiten de TI naar de TI zeer wenselijk (2%) of zeker 
niet wenselijk (3%). 
 
 
Figuur 4.6 – Wenselijkheid van het aannemen van (leerling)monteurs van buiten de TI (N=307)* 

 
Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016 
*  Gepercenteerd op de TI bedrijven die (leerling)monteurs met werkervaring hebben aangenomen, i.c. 48% (gewogen) 

van totaal 
 
 
De meeste geworven (leerling)monteurs werkten al in hetzelfde beroep 
 
Van de bedrijven die (leerling)monteurs hebben aangenomen laat 69 procent weten dat deze 
nieuwelingen in hun voorgaande functie eveneens (leerling)monteur waren (zie figuur 4.7). In de 
meting van 2013 kwam dit percentage uit op 83 procent. Veertien procent heeft (leerling)monteurs 
aangenomen zonder dat zij eerder als (leerling)monteur werkzaam zijn geweest. De functies die 
deze mensen in hun eerdere baan vervulden zijn onder meer: graafmachinist, vrachtwagenchauf-
feur, ICT'er en timmerman. 
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Figuur 4.7 – Mate waarin geworven (leerling)monteurs al elders als (leerling)monteur werkzaam 
zijn geweest (N=297)* 

 
Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016 
*  Gepercenteerd op de TI bedrijven die (leerling)monteurs met werkervaring hebben aangenomen, i.c. 62% (gewogen) 

van totaal 
 
 
4.3 Werving van technisch stafpersoneel uit andere branches  
 
Bij de vragen over werving van technisch stafpersoneel is dezelfde werkwijze gevolgd als bij de 
vragen over werving van (leerling)monteurs. Aan de TI bedrijven is ook nu eerst gevraagd of zij 
in de afgelopen twee jaar één of meer nieuwe medewerkers voor technische staffuncties hebben 
aangetrokken. Dit is bij ongeveer een kwart van de TI bedrijven het geval, net als in 2013. De 
nieuwe werknemers gaan werken in functies als werkvoorbereider, tekenaar, calculator, engineer 
en projectleider. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt is bij meer bedrijven sprake van werving 
van technisch stafpersoneel (zie figuur 4.8). Dit is logisch aangezien bij grote bedrijven vaker 
technische staffunctionarissen werkzaam zijn.  
 
 
Figuur 4.8 – Werving van technisch stafpersoneel, totaal en naar bedrijfsgrootte (N=480) 

 
Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016 
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TI bedrijven nemen vooral technische staffunctionarissen met werkervaring aan 
 
Figuur 4.9 laat zien dat 82 procent van de bedrijven die in de afgelopen twee jaar technisch 
stafpersoneel hebben geworven mensen met werkervaring aannemen. Twaalf procent heeft uit-
sluitend schoolverlaters aangenomen. Dit beeld komt overeen met wat we in 2013 vonden. 
 
Figuur 4.9 – Arbeidsmarktpositie van het geworven technisch stafpersoneel (N=200)* 

 
Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016 
* Gepercenteerd op de TI bedrijven die in de periode 2014-2016 technisch stafpersoneel hebben aangenomen, i.c. 24% 
(gewogen) van totaal 
 
Van de bedrijven die technisch stafpersoneel met werkervaring hebben geworven, heeft 70 pro-
cent enkel mensen uit de TI geworven (zie figuur 4.10). Een vijfde heeft technisch stafpersoneel 
enkel uit een andere sector geworven. Dit gebeurt het meest in kleine TI bedrijven. 
 
Figuur 4.10 – Herkomstsector van het geworven technisch stafpersoneel, totaal en naar bedrijfs-
grootte (N=177) 

 
Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016 
* Gepercenteerd op de TI bedrijven die in de periode 2014-2016 technisch stafpersoneel hebben aangenomen, i.c. 24% 
(gewogen) van totaal 
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Een kwart van de bedrijven die technisch stafpersoneel van buiten de TI werven, geeft aan dat 
zij dit doen omdat binnen de branche geen technisch stafpersoneel te vinden was (zie figuur 
4.11). Een vijfde laat weten dat buiten de TI geworven is omdat de kennis uit die betreffende 
sector binnen het bedrijf nodig was. De meerderheid van de bedrijven (57%) die technisch staf-
personeel van buiten de TI werven geeft een andere reden op. Net als bij de werving van mon-
teurs blijkt ook hier dat veel bedrijven bij de werving vooral kijken naar de persoonlijke fit met het 
bedrijf en dat vaak nieuwe werknemers worden aangenomen die bekend zijn vanuit het ‘informele 
circuit’ of het bredere netwerk. 
 
 
Figuur 4.11 – Reden voor het aannemen van technisch stafpersoneel van buiten de TI (N=35)* 

 
Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016 
*  Gepercenteerd op de TI bedrijven die in de periode 2014-2016 technisch stafpersoneel van buiten de TI hebben aan-

genomen, i.c. 5% (gewogen) van totaal 
 
 
Van de TI bedrijven die technisch stafpersoneel met werkervaring hebben geworven vindt 38 
procent het minder tot zeker niet wenselijk om hiervoor mensen van buiten de TI te selecteren 
(zie figuur 4.12). Iets meer dan een derde acht de intersectorale uitwisseling van technisch staf-
personeel wel wenselijk tot zeer wenselijk. Iets meer dan een kwart heeft geen mening of denkt 
dat het niet uitmaakt dat binnen of buiten de TI geworven wordt voor technisch stafpersoneel. 
Slechts weinig kleine bedrijven (9 procent) vinden intersectorale uitwisseling van technisch staf-
personeel wenselijk. Dit percentage loopt op naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt. Kleine be-
drijven vinden intersectorale uitwisseling van technisch stafpersoneel naar verhouding vaak min-
der wenselijk; ook zijn ze oververtegenwoordigd in de groep bedrijven die hierover geen mening 
heeft of een neutrale positie inneemt.  
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Figuur 4.12 – Wenselijkheid van het aannemen van technisch stafpersoneel van buiten de TI, 
totaal en naar bedrijfsgrootte (N=177)* 

 
Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016 
*  Gepercenteerd op de TI bedrijven die in de periode 2014-2016 technisch stafpersoneel met werkervaring hebben aan-

genomen, i.c. 20% (gewogen) van totaal 
 
 
Vier van de vijf TI bedrijven (79 procent) die technisch stafpersoneel mét werkervaring hebben 
geworven heeft hiervoor mensen geworven die daarvoor reeds in een technische staffunctie 
werkzaam waren (figuur 4.13). In de meting van 2013 kwam dit percentage uit op 73 procent. 
Dertien procent heeft mensen zonder ervaring in een technische staffunctie geworven. Dit per-
centage kwam in de meting van 2013 uit op 19 procent. 
 
 
Figuur 4.13 – Mate waarin geworven technisch stafpersoneel al elders als technisch staffunctio-
naris werkzaam zijn geweest (N=177) 

 
Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016 
* Gepercenteerd op de TI bedrijven die in de periode 2014-2016 technisch stafpersoneel hebben aangenomen, i.c. 24% 
(gewogen) van totaal 
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4.4 TI bedrijven over voordelen en nadelen van intersectorale mobiliteit 
 
Aan de TI bedrijven is de vraag voorgelegd hoe zij aankijken tegen de voor- en nadelen van 
mobiliteit van personeel naar en uit bedrijven in andere branches. De opvattingen van bedrijven 
hierover geven een indicatie van eventueel draagvlak voor beleid en acties vanuit de branche 
rond intersectorale mobiliteit. 
Hiervoor zijn negen stellingen voorgelegd over voor- en nadelen van doorstroming en uitwisseling 
van werknemers naar en uit bedrijven van buiten de TI branche. Bedrijven konden telkens aan-
geven of zij het (zeer) eens dan wel (zeer) oneens zijn met de stellingen. Figuur 4.14 laat zien in 
welke mate de bedrijven het met deze stellingen eens of oneens zijn. In de bedrijvenenquête van 
2013 zijn dezelfde stellingen aan bod gekomen. De stellingen zijn voorgelegd aan alle 482 be-
drijven in de enquête, dus niet alleen aan de bedrijven die de afgelopen twee jaar daadwerkelijk 
nieuw personeel hebben aangenomen. Ook bedrijven die dit niet hebben gedaan kunnen immers 
opvattingen hebben over intersectorale mobiliteit.  
 
 
Figuur 4.14 – Stellingen over intersectorale stromen van technisch personeel (N=480) 

 
Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016 
 
 
Het overall beeld is dat intersectorale stromen risico’s maar vooral ook kansen voor TI bedrijven 
met zich meebrengen. Werknemers zijn breder inzetbaar, bedrijven halen meer nieuwe vakkennis 
in huis en doen nuttige contacten op met andere partijen. Tegelijkertijd is een substantieel deel 
van de bedrijven van mening dat intersectorale stromen meer wervingskosten met zich meebren-
gen, dat de bedrijven meer risico lopen om geschoolde vakmensen kwijt te raken en dat het niet 
per definitie makkelijker wordt om geschoolde vakmensen aan te trekken. Bovendien moeten de 
bedrijven meer moeite doen om goede mensen vast te houden. 
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Bij de meeste stellingen zijn er geen grote verschillen tussen de standpunten van TI bedrijven in 
2016 en in 2013. In vergelijking met 2013 onderschrijven minder bedrijven in 2016 de stelling dat 
TI bedrijven door intersectorale stromen gemakkelijker geschoolde vakmensen kunnen aantrek-
ken (41 procent in 2016, 55 procent in 2013). Ook zijn zij het minder vaak eens met de stelling 
dat TI bedrijven meer risico lopen om geschoolde vakmensen kwijt te raken (45 procent in 2016, 
56 procent in 2013). 
 
 
4.5 Faciliteiten in TI bedrijven  
 
Aan de 482 TI bedrijven is ook de vraag voorgelegd of zij bepaalde faciliteiten hebben voor door-
stroming en uitwisseling van technisch personeel met andere branches, en zo ja: welke faciliteiten 
dat zijn. Een verschil met 2013 is dat het in de huidige meting van 2016 als gesloten vraag is 
gesteld en in 2013 als open vraag.  
 
Negen op de tien TI bedrijven hebben geen faciliteiten voor doorstroming en uitwisseling van 
technisch personeel met andere branches. In 2013 was dat niet anders. Slechts vier procent van 
de bedrijven is aangesloten bij collegiale in-/uitleen van werknemers. Net als in 2013 werd de 
uitwisseling van vacatures met andere bedrijven in de regio of met een regionaal netwerk het 
vaakst genoemd. Enkele bedrijven verschaffen hun werknemers een vergoeding ten behoeve 
van om- of bijscholingen in het geval zij een baan buiten de TI ambiëren, wat in 2013 eveneens 
bij enkele bedrijven het geval was. Daarnaast biedt een klein aantal bedrijven detacheringsmo-
gelijkheden aan voor werknemers die de TI-sector willen uitstromen of maken afspraken met 
detacheerders/uitzendbureaus voor begeleiding/doorplaatsing naar een baan buiten de TI. In 
2013 werd de mogelijkheid tot interne doorplaatsing bij andere takken binnen de holding enkele 
keren genoemd als faciliteit, maar dit wordt in 2016 door enkel één bedrijf genoemd. 
 
In bijna driekwart van de TI bedrijven wordt geen expliciet beleid gevoerd rond doorstroming van 
monteurs en ander technisch personeel. De overige bedrijven hebben wel een dergelijk door-
stroombeleid, hoofdzakelijk gericht op doorstroom binnen de TI (24%). Bij twee procent is het 
doorstroombeleid ook georiënteerd op andere sectoren dan de TI.  
 
 
4.6 Beschikbaarheid van opleidingsplaatsen 
 
Mogelijkheden voor opleiding kunnen eraan bijdragen dat werknemers uit andere branches ge-
makkelijker een overstap naar een baan in de TI kunnen maken. De TI bedrijven in het onderzoek 
is daarom gevraagd of zij bereid zijn opleidingsplaatsen c.q. bpv-plaatsen open te stellen voor 
medewerkers uit andere branches die bij hen in de TI willen komen werken. Figuur 4.15 laat zien 
hoe het met die bereidheid gesteld is. De figuur toont de gegevens voor alle TI bedrijven en 
daarnaast uitgesplitst naar de verschillende bedrijfsgrootteklassen.  
  
Bijna de helft van de TI bedrijven (48 procent) is bereid om, al dan niet onder voorwaarden, op-
leidingsplaatsen open te stellen voor potentiële werknemers afkomstig uit andere branches. Dit 
is hoger dan in de meting van 2013, toen slechts 37 procent hiertoe bereid was. Een bijna even 
grote groep (46 procent) is niet bereid om opleidingsplaatsen open te stellen voor deze werkne-
mers. Deze groep is kleiner dan in 2013 (59 procent). 
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De bereidheid om opleidingsplaatsen open te stellen - vaak onder voorwaarden - is relatief hoog 
onder grotere TI bedrijven. De voorwaarden die in dit kader genoemd worden hebben deels be-
trekking op (mogelijkheden van) het bedrijf: ruimte in het bedrijf, personeelsbehoeften, beschik-
bare vacatures, kosten en baten afwegingen. Deels hebben de voorwaarden betrekking op de 
kandidaat-werknemer: motivatie, interesse, (toekomst)perspectief, geschiktheid, leeftijd en tech-
nische achtergrond worden onder meer genoemd. Verder wordt ook de match tussen kandidaat-
werknemer en bedrijf als voorwaarde naar voren gebracht. 
 
 
Figuur 4.15 – Bereidheid om werknemers uit andere branches op te leiden, naar bedrijfsgrootte 
en totaal (N=480) 

 
Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016 
 
 
4.7 Bijscholing 
 
Het opleiden van nieuwe medewerkers, zeker als dat via een volledige bbl-opleiding gebeurt, 
vergt de nodige investeringen van de kant van bedrijven. Bij bijscholing, bijvoorbeeld via aanvul-
lende cursussen of trainingen op de werkplek, zullen de kosten vaak lager zijn. Figuur 4.16 laat 
zien in hoeverre TI bedrijven bereid zijn om bijscholing aan te bieden aan medewerkers uit andere 
branches die in het bedrijf willen komen werken.  
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Figuur 4.16 – Bereidheid om werknemers uit andere branches bijscholing te bieden, naar bedrijfs-
grootte en totaal (N=480) 

 
Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016 
 
 
Eerder (figuur 4.15) zagen we dat iets minder dan de helft van de TI bedrijven bereid is om - al 
dan niet onder voorwaarden - plaatsen voor volledige vakopleidingen open te stellen voor poten-
tiële werknemers afkomstig uit andere branches. Uit figuur 4.16 blijkt dat de bereidheid tot het 
bieden van bijscholing iets hoger ligt: 55 procent van de bedrijven is bereid tot bijscholing van 
potentiële werknemers die afkomstig zijn uit andere branches. Middelgrote bedrijven (16 tot en 
met 50 werknemers) zijn wat vaker bereid tot bijscholing van deze werknemers dan de grootste 
bedrijven, maar vooral vaker dan de kleinere bedrijven. 
Ook voor bijscholing geldt dat voorwaarden niet alleen aan de kant van het bedrijf worden gelegd 
- het moet nodig zijn en er moet ruimte zijn – maar dat ook naar de overstappers zelf wordt 
gekeken - ze moeten het willen en ze moeten in het bedrijf passen. Ook hierbij heeft een aantal 
bedrijven een langere termijn perspectief voor ogen. Nieuwe mensen moeten een bepaalde bin-
ding met het bedrijf hebben en niet te snel na hun opleiding weer willen vertrekken. 
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5 Samenvatting en conclusies 
 
 
 
In dit slothoofdstuk zetten we de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek op een rij. We vol-
gen daarbij de hoofdstukindeling van dit rapport en gaan achtereenvolgens in op intersectorale 
mobiliteit in de TI (op basis van registerdata), op beroepenmobiliteit van TI monteurs (op basis 
van een EBB-steekproef) en op de rol van TI bedrijven (op basis van een eigen enquête uit 2016). 
We sluiten af met enkele concluderende opmerkingen om de bevindingen in beleidsperspectief 
te plaatsen.  
 
 
5.1 Intersectorale mobiliteit in de TI  
 
Baan-baan mobiliteit is in de periode 2007-2015 goed voor ruim 60 procent van de instroom in TI 
bedrijven. Ervaren werknemers zijn voor TI bedrijven dus de belangrijkste instroomcategorie. 
Deze werknemers zijn vaak afkomstig uit een ander TI bedrijf (gemiddeld bijna 40 procent van de 
instroom) maar ook voor een substantieel deel uit andere sectoren (ruim 20 procent). Hiertegen 
afgezet is het aandeel schoolverlaters in de instroom - gemiddeld 14 procent - vrij gering. 
Ook de uitstroom van werknemers uit TI bedrijven betreft voor ongeveer 60 procent baan-baan 
mobiliteit: werknemers die overstappen naar een ander bedrijf in de TI (36 procent van de uit-
stroom) of in een andere sector (23 procent). 
 
Over een langere periode bekeken (2000-2017) ligt de gemiddelde instroom in de TI branche 
ongeveer op hetzelfde niveau als de uitstroom uit de branche: gemiddeld 14.000 per jaar. De 
verhouding tussen in- en uitstroom varieert echter vrij sterk per jaar onder invloed van de econo-
mische conjunctuur. Vóór en na de economische crisis (tot 2009 en vanaf 2016) overstijgt de 
instroom in de TI de uitstroom, in de crisisjaren ligt de verhouding andersom. Vooral de instroom 
is sterk conjunctuurgevoelig: in 2008, voor de crisis, bedroeg die ruim 19.000 en op het dieptepunt 
van de crisis (2013) nog maar 10.000. Sindsdien neemt de instroom in de TI weer toe tot 15.000 
in 2017. De ontwikkeling van de uitstroom uit de TI verloopt iets gelijkmatiger. In crisistijd stijgt de 
gedwongen uitstroom naar een uitkering, maar de vrijwillige uitstroom wordt geremd door de be-
hoefte aan zekerheid bij werknemers.  
Toegespitst op intersectorale mobiliteit: gemiddeld is de instroom van werknemers uit andere 
branches in de TI in de periode 2007-2015 (5.700) iets lager dan de uitstroom naar andere bran-
ches (5.900). Dit licht negatieve saldo is ontstaan in de crisisjaren. 
 
De TI branche heeft een werknemersuitwisseling - zowel wat betreft instroom als wat betreft uit-
stroom - met een groot aantal andere sectoren. Voor een deel betreft het TI-verwante branches, 
zoals aan TI gerelateerde handel, advies, vervaardiging en reparatie. Er is echter ook veel inter-
sectorale mobiliteit van werknemers tussen de TI branche en minder verwante sectoren, waarbij 
de zakelijke dienstverlening en handel het meest in het oog springen. De omvang van deze sec-
toren speelt daarbij een rol. De bestemmingsbranche van TI werknemers verschilt per beroep. 
De mobiliteit naar de zakelijke dienstverlening komt vooral voor rekening van TI werknemers in 
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niet-technische beroepen. TI monteurs stromen het vaakst uit naar de industrie en naar TI-ver-
wante branches. Dat laatste geldt ook voor technische staffunctionarissen; zij kiezen in het bij-
zonder voor de branche TI advies/ontwerp.  
De intersectorale mobiliteit van werknemers tussen de TI branche en andere sectoren vertoont 
over de jaren heen gezien een redelijk vast patroon. Als we voor 2007 tot en met 2016 de gemid-
delde instroom van en uitstroom naar de TI berekenen, blijkt dat er geen branches zijn waarbij 
voor de TI het verschil tussen in- en uitstroom erg groot is.  
 
Een deel van de TI monteurs die overstappen naar een andere branche, keert binnen drie jaar 
weer terug in de TI. Dit percentage herinstromers loopt tussen 2008 en 2013 uiteen van 15 tot 21 
procent. Van de 35 tot 55 jarigen stroomt een groter deel opnieuw in (ruim een kwart van de 
uitgestroomden) dan de jongeren of ouderen (ongeveer een zevende). Ook op de herinstroom is 
de invloed van de economische crisis zichtbaar. Het lijkt erop dat de gunstiger perspectieven in 
de TI in de laatste jaren meer monteurs doet besluiten om weer in de TI te gaan werken. 
 
 
5.2 Beroepenmobiliteit in de TI  
 
In de periode 2014-2017 verandert jaarlijks gemiddeld 9 procent van de TI monteurs van be-
roep11. Ruim de helft van hen blijft wel in een technisch beroep werkzaam, de overige TI monteurs 
(4%) komen terecht in een andere beroepsklasse. Het percentage beroepswisselaars bij TI mon-
teurs ligt lager dan gemiddeld voor alle beroepen. Ook blijven de beroepswisselaars onder de TI 
monteurs wat vaker in dezelfde beroepsklasse werkzaam dan werknemers in andere (technische) 
beroepen.  
Bij TI monteurs valt de balans tussen de instroom in het beroep en de uitstroom naar een ander 
beroep licht negatief uit: tegenover de jaarlijkse uitstroom uit het beroep van 9 procent staat in de 
periode 2014-2017 een instroom van gemiddeld 8 procent. 
 
Beroepenmobiliteit komt - evenals intersectorale mobiliteit - het vaakst voor bij de jongere mon-
teurs. Van jonge TI monteurs (onder de 25 jaar) verandert jaarlijks gemiddeld 19 procent van 
beroep, waarvan bijna de helft naar een niet-technisch beroep. Monteurs van 55 jaar en ouder 
veranderen zelden nog van beroep (gemiddeld 4 procent per jaar) en als zij dit wel doen blijven 
zij overwegend in een technisch beroep werkzaam. 
 
Ruim 60 procent van de TI monteurs die naar een andere branche overstappen (intersectorale 
uitstroom) veranderen daarbij ook van beroep. De andere (bijna) 40 procent van de branchewis-
selaars blijft dus monteur. De TI monteurs wijken wat dit betreft nauwelijks af van andere beroe-
pen. Wel zien we dat monteurs, ook als ze intersectoraal mobiel zijn, vaker dan werknemers met 
andere beroepen in de eigen beroepsklasse - in hun geval: technische beroepen - werkzaam 
blijven. 
 
  

 
                                                      
11  Het aantal TI monteurs in de EBB-steekproef is te gering om in kaart te brengen naar welke beroepen zij uitstromen. 
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5.3 TI bedrijven over intersectorale mobiliteit  
 
Meer dan de helft van de TI bedrijven die in de afgelopen twee jaar (leerling)monteurs hebben 
aangenomen, geeft aan dat deze (leerling)monteurs daarvoor al elders werkzaam waren. Dit be-
vestigt het grote aandeel van baan-baan mobiliteit in de instroom in de TI bedrijven die uit de 
analyse van registerdata naar voren komt. Slechts weinig TI bedrijven geven aan dat de aange-
nomen (leerling)monteurs afkomstig zijn uit een andere sector dan de TI. In dit opzicht wordt het 
substantiële aandeel van intersectorale mobiliteit dat uit de analyse van registerdata naar voren 
komt, in de enquête onder TI bedrijven niet bevestigd. Een mogelijke reden hiervoor is dat de 
afbakening van branches en sectoren in databestanden en in de beleving van werkgevers niet 
parallel lopen.  
 
Een belangrijk deel (39%) van de bedrijven die werknemers van buiten de TI hebben geworven 
deed dit omdat dergelijke arbeidskrachten binnen de TI niet te vinden waren. Bij (leerling)mon-
teurs speelt dit vaker een rol dan bij technische staffunctionarissen. Ongeveer een op de vijf TI 
bedrijven heeft bewust voor werknemers uit een andere branche gekozen vanwege de kennis-
verrijking vanuit die betreffende branche. De meeste TI bedrijven hebben echter niet bewust voor 
mensen uit een andere branche gekozen. In het selectieproces waren veeleer persoonlijke ken-
merken als ambitie, leervermogen, motivatie en een persoonlijke klik van doorslaggevende bete-
kenis. Het gaat vaak om werknemers die bekend zijn vanuit het ‘informele circuit’ of het bredere 
netwerk. 
 
Intersectorale stromen brengen volgens TI bedrijven risico’s maar vooral kansen met zich mee. 
Werknemers zijn breder inzetbaar, bedrijven halen meer nieuwe vakkennis in huis en doen nut-
tige contacten op met andere partijen. Tegelijkertijd is een substantieel deel van de bedrijven van 
mening dat intersectorale stromen meer wervingskosten met zich meebrengen en dat de bedrij-
ven meer risico lopen om geschoolde vakmensen kwijt te raken. 
Bijna dertig procent van de bedrijven die (leerling)monteurs met werkervaring hebben aangeno-
men vindt het vanuit bedrijfsperspectief (zeer) wenselijk dat (leerling)monteurs vanuit een andere 
branche naar de TI overstappen. Een groter gedeelte (44 procent) vindt dit minder wenselijk.  
 
Negen op de tien TI bedrijven hebben geen faciliteiten voor doorstroming en uitwisseling van 
technisch personeel met andere branches, zoals aansluiting bij collegiale in-/uitleen van werkne-
mers, uitwisseling van vacatures met andere bedrijven in de regio, een vergoeding ten behoeve 
van om- of bijscholingen voor werknemers die een baan buiten de TI ambiëren, of detacherings-
mogelijkheden buiten de TI. In 2013 was dat niet anders.  
 
Bijna de helft van de TI bedrijven is bereid om, al dan niet onder voorwaarden, opleidingsplaatsen 
open te stellen voor potentiële werknemers afkomstig uit andere branches. Dit is hoger dan in de 
meting van 2013, toen 37 procent hiertoe bereid was. De bereidheid om opleidingsplaatsen open 
te stellen - vaak onder voorwaarden - is relatief hoog onder grotere TI bedrijven. De voorwaarden 
die in dit kader genoemd worden hebben deels betrekking op (mogelijkheden van) het bedrijf: 
ruimte in het bedrijf, personeelsbehoeften, beschikbare vacatures, kosten en baten afwegingen. 
Voor een ander deel hebben de voorwaarden betrekking op de kandidaat-werknemer: motivatie, 
interesse, (toekomst)perspectief, geschiktheid, leeftijd en technische achtergrond worden onder 
meer genoemd. Verder wordt ook de match tussen kandidaat-werknemer en bedrijf als voor-
waarde naar voren gebracht. 
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De bereidheid tot het bieden van bijscholing is iets groter dan de bereidheid tot het aanbieden 
van opleidingsplaatsen: 55 procent van de bedrijven is (onder voorwaarden) bereid tot bijscholing 
van potentiële werknemers die afkomstig zijn uit andere branches. 
 
 
5.4 Conclusie  
 
De werkgelegenheid in de TI neemt sinds 2016 weer toe en de verwachting is dat deze groei de 
komende jaren doorzet. De groei komt enerzijds voort uit een inhaalslag in de woningbouw, waar-
door er een grote vraag is naar bouwgerelateerde installaties. Daarnaast genereert de versnelling 
in de energietransitie eveneens een grote vraag voor de TI branche. Vanuit de economische groei 
trekt de vraag ook vanuit de industrie en overige bedrijvigheid verder aan. Bovendien nemen 
installaties een steeds groter deel van de bouwwerkzaamheden in beslag; de installatiequote 
groeit. Door de sterke toename van het werk in de TI zal er op korte termijn veel behoefte zijn 
aan medewerkers. Prognoses wijzen uit dat voor alle typen functies in de TI - leerlingmonteurs, 
monteurs, technische staf en overige functies - in 2022 meer instroom nodig is dan in 2018 het 
geval is (Vermeulen e.a., 2018). Mede op basis van een analyse van historische gegevens schat-
ten de onderzoekers in dat het realiseren van voldoende instroom in de komende jaren tot pro-
blemen zal leiden. Het is duidelijk dat alle zeilen moeten worden bijgezet, zowel wat de instroom 
van schoolverlaters als wat betreft de zij-instroom. Wij beperken ons hier tot het laatste.  
 
Bij de huidige krapte op de arbeidsmarkt is de TI als branche erbij gebaat als de zij-instroom 
toeneemt en de zij-uitstroom afneemt. Voor beide is de aantrekkelijkheid van (het werken in) de 
branche een belangrijke factor. Spraakmakende ontwikkelingen zoals de energietransitie bieden 
uitstekende mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van het werken in de TI over het voetlicht te 
brengen12. Bovendien vraagt het veel van het innoverend vermogen van de bedrijven. Veel TI 
bedrijven zijn hier al mee bezig. Maar het vergroten van de aantrekkelijkheid van het werk vraagt 
van de bedrijven ook een (grotere) investering in competentieontwikkeling. Dit versterkt de be-
drijfsbinding van zittend personeel en maakt de overstap van potentiële instromende werknemers 
gemakkelijker. De voor dit onderzoek uitgevoerde enquête wijst uit dat ongeveer de helft van de 
TI bedrijven bereid is om potentiële werknemers uit andere branches op te leiden of bij te scholen. 
Hier is nog winst te behalen, want naarmate de arbeidsmarkt krapper is zal de afstand tot het 
werk in de TI bij potentiële zij-instromers groter kunnen worden en daarmee ook de noodzaak 
voor (een investering in) competentieontwikkeling en begeleiding.  
 
 
 

 
                                                      
12 Zie o.a. SER (2018). 
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Bijlage 1 – SBI-klassen die corresponderen met de TI en 
met de overige schakels in de TI-keten 
 
 
 
TI 
 
Er zijn twee gangbare manieren om de TI branche af te bakenen: op basis van de Standaard 
Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS en op basis van de CAO voor het technisch installatiebedrijf 
(TI CAO). In dit rapport - met uitzondering van paragraaf 3.2 - is de TI afgebakend op basis van 
de TI CAO. Alle werknemers die onder de TI CAO vallen worden in dit onderzoek tot de TI bran-
che gerekend. De meesten van hen zijn onder te brengen in dertien SBI-categorieën. Het betreft 
de gehele bouwinstallatie en enkele branches in de sectoren installatie van industriële machines 
en buizen- en kabelleggers. Concreet betreft het de volgende SBI-klassen: 
 
33200 Installatie van industriële machines en apparatuur 
33210 Installatie van ketels en tanks 
33221 Installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap) 
33223 Installatie van machines voor een specifieke bedrijfstak 
33230 Installatie van elektronische en optische apparatuur 
33240 Installatie van elektrische apparatuur 
42220 Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels 
43200 Bouwinstallatie 
43210 Elektrotechnische bouwinstallatie 
43220 Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en  

luchtbehandelingsapparatuur 
43221 Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair 
43222 Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur 
43290 Overige bouwinstallatie 
 
TI-verwante sectoren (schakels in de TI-keten) 
 
De volgende SBI-klassen worden gerekend tot de TI-verwante sectoren: 
 
TI reparatie 
33000 Reparatie en installatie van machines en apparaten 
33100 Reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur 
33110 Reparatie van producten van metaal 
33120 Reparatie en onderhoud van machines 
33121 Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en machine-onderdelen 

(geen gereedschap) 
33122 Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschaps-

werktuigen 
33123 Reparatie en onderhoud van machines voor een specifieke bedrijfstak 
33130 Reparatie van elektronische en optische apparatuur 
33140 Reparatie van elektrische apparatuur 
33150 Reparatie en onderhoud van schepen 
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33160 Reparatie en onderhoud van vliegtuigen 
33170 Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen 
33190 Reparatie van overige apparatuur 
95000 Reparatie van computers en consumentenartikelen 
95100 Reparatie van computers en communicatieapparatuur 
95110 Reparatie van computers en randapparatuur 
95120 Reparatie van communicatieapparatuur 
95210 Reparatie van consumentenelektronica (geen computers) 
95220 Reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten 
 
TI energie 
35000 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht 
35100 Productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas 
35110 Productie van elektriciteit 
35111 Productie van elektriciteit door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales 
35112 Productie van elektriciteit door windenergie 
35113 Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht 
35120 Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water 
35130 Distributie van elektriciteit en gasvormige brandstoffen via leidingen 
35140 Handel in elektriciteit en in gas via leidingen 
35200 Productie van aardgas 
35300 Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht 
36000 Winning en distributie van water 
37000 Afvalwaterinzameling en -behandeling 
 
TI telecom 
61000 Telecommunicatie 
61100 Draadgebonden telecommunicatie 
61200 Draadloze telecommunicatie 
61300 Telecommunicatie via satelliet 
61900 Overige telecommunicatie 
 
TI advies/ontwerp 
71120 Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies 
72192 Technisch speur- en ontwikkelingswerk 
 
TI handel 
46431 Groothandel in witgoed 
46432 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video) 
46433 Groothandel in audio- en video-apparatuur 
46473 Groothandel in verlichtingsartikelen 
46500 Groothandel in ICT-apparatuur 
46510 Groothandel in computers, randapparatuur en software 
46520 Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen 
46692 Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek 
46695 Groothandel in meet- en regelapparaten 
46737 Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal 
46742 Groothandel in verwarmingsapparaten 
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47400 Winkels in consumenten-elektronica 
47410 Winkels in computers, randapparatuur en software 
47420 Winkels in telecommunicatieapparatuur 
47431 Winkels in audio- en videoapparatuur 
47432 Winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed 
47527 Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen 
47541 Winkels in witgoed 
47542 Winkels in naai- en breimachines 
47543 Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur 
47544 Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur 
47592 Winkels in verlichtingsartikelen 
 
TI maken 
25200 Vervaardiging van reservoirs van metaal en van ketels en radiatoren voor centrale  

verwarming 
25210 Vervaardiging van ketels en radiatoren voor centrale verwarming 
26200 Vervaardiging van computers en randapparatuur 
26300 Vervaardiging van communicatieapparatuur 
26400 Vervaardiging van consumentenelektronica 
26510 Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur 
27110 Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren 
27120 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 
27400 Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten 
27510 Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 
27900 Vervaardiging van overige elektrische apparatuur 
28250 Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek en  

klimaatregeling 
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Inleiding







Als werknemers overstappen naar een baan in een andere sector, spreken we van intersectorale (of sectoroverstijgende) mobiliteit. De ‘overstappers’ worden op brancheniveau zij-instromers dan wel zij-uitstromers genoemd. Intersectorale mobiliteit kan in verschillende opzichten en op verschillende niveaus bijdragen aan een goed functionerende arbeidsmarkt:

· Voor werknemers kan het bijdragen aan een duurzame inzetbaarheid, met name als de overstap een uitbreiding of actualisatie betekent van de kennis en vaardigheden van de werknemer, of als de werkzaamheden van de werknemer dreigden te verdwijnen. Als de baan in de nieuwe sector beter aansluit bij de voorkeuren en competenties van de werknemers, vergroot het ook hun werkplezier en de kans dat zij gezond aan het werk blijven.

· Voor werkgevers vergroot intersectorale mobiliteit het potentieel bij de werving van nieuw personeel (des te meer van belang bij krapte op de arbeidsmarkt) en de mogelijkheden om personeel te begeleiden naar nieuw werk (zoals bij een overschot aan personeel). Daarnaast kunnen zij-instromers specifieke (nieuwe) kennis of vaardigheden meebrengen of een frisse wind door de organisatie laten waaien.

· Op het niveau van de economie als geheel kan intersectorale mobiliteit bijdragen aan het voorkomen of verkleinen van een mismatch op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld als met ontslag bedreigde werknemers in een sector met een overschot aan arbeidskrachten overstappen naar een sector met een tekort. Zo kan in de ene sector de werkloosheid worden teruggebracht en in de andere de productie worden verhoogd of de werkdruk verlaagd.

Tegenover deze potentiële voordelen van intersectorale mobiliteit staan veelal ook investeringen, van de kant van de werkgever en van de werknemer. Zij-instromers zijn soms direct inzetbaar, maar vaak zal een vorm van opleiding, training en/of begeleiding nodig zijn voordat zij (zelfstandig) in het nieuwe bedrijf kunnen werken. OTIB, dat als O&O-fonds werkgevers en werknemers in de technische installatiebranche ondersteunt bij het behouden en vergroten van vakmanschap, wil zicht hebben op de instroom in en uitstroom uit de TI branche. Daarbij gaat het niet alleen om de (ontwikkeling van de) omvang van het aantal zij-instromers en zij-uitstromers als zodanig, maar bijvoorbeeld ook om de rol van TI bedrijven: hoe staan zij tegenover intersectorale mobiliteit en in welke mate zijn zij bereid om te investeren in opleiding of bijscholing van zij-instromers?



Leeswijzer 



Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar intersectorale mobiliteit in de technische installatiebranche. Het is grotendeels een update van een vergelijkbaar onderzoek uit 2013. In de volgende hoofdstukken gaan we achtereenvolgens in op de omvang en samenstelling van de intersectorale mobiliteit (hoofdstuk 2), de relatie tussen intersectorale mobiliteit en beroepenmobiliteit (hoofdstuk 3) en de rol van TI bedrijven (hoofdstuk 4). Hoofdstuk 5 bevat een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en daarop gebaseerde conclusies.  

Om de volgende, op de TI toegespitste bevindingen in perspectief te plaatsen, wordt in dit inleidende hoofdstuk eerst een beknopt beeld geschetst van de ontwikkeling van de (intersectorale) mobiliteit in Nederland als geheel (paragraaf 1.1). Daarna volgen in paragraaf 1.2 de vraagstelling en opzet van het onderzoek. 



(Intersectorale) mobiliteit in Nederland 



Jaarlijks verandert ongeveer een op de tien werknemers in Nederland van werkgever 



Figuur 1.1, gebaseerd op CBS-data, laat zien dat sinds 2004 jaarlijks gemiddeld ongeveer 10 procent van de werknemers van baan verandert. Het percentage schommelt al naar gelang de economische conjunctuur. In 2008, vóór de economische crisis, veranderden meer werknemers van baan (13%) procent dan in de crisisjaren (9% in 2014). Vanaf 2015 neemt de baanmobiliteit weer toe tot 11 procent in 2017. 





Figuur 1.1 – Percentage werknemers die van werkgever wisselen, 2004-2017

Bron: CBS Statline[footnoteRef:1]; bewerking KBA Nijmegen  [1:  	http://statline.cbs.nl/Statweb/selection/?DM=SLNL&PA=83522NED&VW=T ] 






Baanmobiliteit en verhouding tussen intra- en intersectorale mobiliteit variëren per sector



Uit het SCP-onderzoek Aanbod van arbeid 2016 (Van Echteld e.a., 2016) blijkt dat de baanmobiliteit in de periode 2012-2014 hoog is onder jongeren en onder hoogopgeleiden. Ook naar sector zijn er verschillen. In de handel is vaker sprake van baanwisselingen dan gemiddeld, bij de overheid en in het onderwijs komt dit duidelijk minder vaak voor. De bouwsector ligt wat dit betreft op het landelijk gemiddelde. 

Een deel van de baanwisselingen vindt plaats binnen de eigen sector, bij een ander deel is sprake van sectoroverstijgende mobiliteit. Er zijn geen recente cijfers uit registerdata bekend over de verhouding tussen de intra- en intersectorale mobiliteit in Nederland. Uit het genoemde SCP-onderzoek, gebaseerd op een panel van werkenden en niet-werkenden, komt naar voren dat landelijk ongeveer de helft van de werknemers die van baan wisselen, terecht komt buiten hun vorige sector. Ook wat betreft deze verhouding zijn er aanzienlijke verschillen tussen de sectoren (figuur 1.2). In de sector zorg en welzijn verandert minder dan een derde van de baanwisselaars tevens van sector, in de bouwnijverheid bijna twee derde. 





Figuur 1.2 – Verhouding tussen intra- en intersectorale mobiliteit per sector, 2012-2014

Bron: Van Echteld e.a., 2016 





Tussen de technische sectoren onderling zijn de verschillen in de verhouding tussen intra- en intersectorale mobiliteit minder groot. Uit een factsheet van ABF Research kan worden afgeleid dat in de technische sectoren 70 procent van de baanmobiliteit van werknemers te typeren is als intersectoraal. In de TI is dit percentage iets lager (64 procent), in de isolatiebranche duidelijk hoger (88 procent, zie figuur 1.3).



 




Figuur 1.3 – Verhouding tussen intra- en intersectorale mobiliteit in zeven technische sectoren, 2014-2016

Bron: ABF Research 2017, bewerking KBA Nijmegen 





Cijfers over intersectorale mobiliteit zijn vaak moeilijk vergelijkbaar



Omdat de cijfers over de intra- en intersectorale mobiliteit in de technisch sectoren in figuur 1.3 betrekking hebben op 2014-2016, kunnen ze niet zonder meer worden vergeleken met die in figuur 1.2 (die gaan over 2012-2014). Meer in het algemeen kan worden geconstateerd dat cijfers uit verschillende bronnen over intersectorale mobiliteit onderling vaak moeilijk vergelijkbaar zijn. Dat komt onder meer doordat de vraag of een baanwisseling als intrasectoraal of intersectoraal wordt beschouwd, mede afhangt van hoe de sectoren zijn gedefinieerd en afgebakend. Zo zal een grove sectorindeling leiden tot relatief lage percentages voor intersectorale mobiliteit. Bijvoorbeeld: als de industrie als één sector wordt beschouwd, geldt een werknemer die overstapt van een metaal- naar een chemiebedrijf als intrasectoraal mobiel. Dezelfde baanwisseling geldt als intersectoraal als de metaal en de chemie als afzonderlijke sectoren worden gezien. Uiteenlopende definities en afbakeningen van sectoren bemoeilijken niet alleen een vergelijking tussen cijfers uit meerdere bronnen, maar kunnen ook relevant zijn voor het duiden van verschillen tussen sectoren uit dezelfde bron. Zo is het denkbaar dat het grote aandeel intersectorale mobiliteit voor de isolatiesector in figuur 1.3 (deels) is terug te voeren tot het gegeven dat dit een ‘smallere’ sector is dan andere technische sectoren.

De score van de TI in figuur 1.3 is ook niet rechtstreeks te vergelijken met de bevindingen die verderop in dit rapport over de TI worden gepresenteerd. In dit rapport is bij het berekenen van de intersectorale mobiliteit de TI afgebakend op basis van de CAO voor de TI, in de factsheet van ABF Research is de SBI-indeling van CBS als kapstok voor de afbakening gebruikt. In paragraaf 2.2 wordt de afbakening van de TI gedetailleerder beschreven.





Vraagstelling en aanpak van het onderzoek



Vraagstelling



Dit onderzoek is vooral een update van een vergelijkbaar onderzoek dat in 2013 door het ITS is uitgevoerd. De vraagstelling en aanpak van het onderzoek is grotendeels vergelijkbaar. De algemene probleemstelling(en) luidt als volgt: 

Hoe heeft de intersectorale mobiliteit tussen de TI en andere sectoren zich ontwikkeld en hoe verhoudt dat zich tot de intrasectorale stromen binnen de TI, zowel in omvang als in kwaliteit? Welke conclusies kunnen hieruit worden getrokken voor het beleid ten aanzien van intersectorale samenwerking?



Om een adequaat antwoord te kunnen geven op de probleemstelling is dit verder concreet gemaakt in de volgende onderzoeksvragen: 

1. Intersectorale en intrasectorale mobiliteit

a. Wat is de omvang van de intersectorale mobiliteit van werknemers tussen de Technische Installatiebranche en andere sectoren, per jaar in de periode 2007 tot en met 2015[footnoteRef:2]? [2:  	Voor zover beschikbaar, zijn ook data over 2016 in de analyses betrokken.] 


b. Vanuit welke branches stromen werknemers vooral in de TI en naar welke branches stromen zij vooral uit? 

c. Wat is de omvang van de intrasectorale mobiliteit van werknemers in de Technische Installatiebranche, per jaar in de periode 2007 tot en met 2015? 

d. Hoe verhoudt de omvang van de intersectorale mobiliteit van en naar de diverse branches zich tot de omvang van de intrasectorale mobiliteit?

e. Hoe is de opbouw van de groep intersectoraal mobiele werknemers wat betreft achtergrondkenmerken zoals beroep en leeftijd, per jaar in de periode 2007 tot en met 2015?

f. Zijn er opvallende verschuivingen te zien door de jaren in de periode 2007 tot en met 2015?

2. Beroepenmobiliteit

a. In welke mate gaat intersectorale mobiliteit van de TI naar andere technische sectoren gepaard met een verandering van beroep? 

b. In welke mate gaat intersectorale mobiliteit van de TI naar niet technische sectoren gepaard met een verandering van beroep?

3. Bedrijfsstrategie

a. In welke mate nemen werkgevers in de TI-werknemers aan vanuit andere sectoren? 

b. Welke redenen noemen bedrijven voor het aantrekken van werknemers uit andere sectoren?

c. Wat vinden TI bedrijven van intersectorale mobiliteit? 






Aanpak



Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van analyses van de volgende bronnen. 

a. Reeds bestaande registraties en databestanden.

Intersectorale stromen van werknemers tussen de TI en andere branches zijn in beeld gebracht met behulp van beschikbare data uit de pensioenbestanden van MN en de banenbestanden van het CBS. Deze bestanden bevatten gegevens voor een reeks van jaren over alle in de TI werkzame en in de TI in- en uitgestroomde werknemers.

Met behulp van bestanden op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS is gekeken in welke mate er bij de wisselingen van sector ook sprake is van wisselingen van beroep. Daarmee is ook de (intersectorale) beroepenmobiliteit van monteurs in kaart gebracht.

b. Data uit de eigen bedrijvenenquête van OTIB.

Medio 2016 is een enquête uitgevoerd onder 482 TI bedrijven. In deze enquête is ingegaan op de instroom en doorstroming van werknemers vanuit andere branches in de TI.

De bedrijven hebben vragen beantwoord over: 

· werving van (leerling)monteurs uit andere branches;

· werving van technisch stafpersoneel uit andere branches;

· voor- en nadelen van doorstroming en uitwisseling met andere branches;

· faciliteiten voor doorstroming en uitwisseling met andere branches;

· opleiding- en bijscholingsmogelijkheden voor personeel uit andere branches. 

In 2013 is een vergelijkbare enquête uitgevoerd. De uitkomsten zijn met elkaar vergeleken en waar relevant worden de verschillen en overeenkomsten tussen de bevindingen uit de enquête van 2016 en de bevindingen van de enquête van 2013 in dit rapport beschreven. 









Mobiliteit op de TI-arbeidsmarkt: omvang en 
samenstelling







Inleiding



In dit onderzoek ligt de focus op de intersectorale mobiliteit van werknemers tussen de TI branche enerzijds en andere branches anderzijds. Het gaat daarbij dus om werknemers die vanuit de TI branche overstappen naar een baan in een andere sector, of omgekeerd om werknemers die een baan in een andere sector verruilen voor een baan in de TI branche.

Cijfers over intersectorale mobiliteit krijgen meer reliëf als ze worden ingekaderd in het grotere geheel van bewegingen op de TI-arbeidsmarkt. In dit hoofdstuk doen we dit onder meer door na te gaan hoe de intersectorale baan-baan mobiliteit van werknemers zich verhoudt tot andere overgangen, bijvoorbeeld de overgang van een uitkeringspositie naar een baan, de overgang van school naar werk of van werk naar pensionering. Daarnaast laten we zien hoe de intersectorale mobiliteit zich verhoudt tot de intrasectorale mobiliteit: de wisselingen van bedrijf binnen de TI branche.

Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk aan bod:

· De afbakening van de TI en de positionering van de TI in de arbeidsmarkt: welke branches zijn verwant aan de TI en welke bevinden zich op grotere afstand? (paragraaf 2.2);

· De omvang van de mobiliteit op de TI-arbeidsmarkt (paragraaf 2.3);

· De samenstelling van de in- en uitstroom (paragraaf 2.4);

· De verhouding tussen intra- en intersectorale mobiliteit (paragraaf 2.5);

· De intersectorale mobiliteit van de TI uitgesplitst naar branche van herkomst of bestemming (paragraaf 2.6);

· (Intersectorale) mobiliteit naar leeftijdscategorie (paragraaf 2.7).





De TI-arbeidsmarkt



Eerder is aangegeven dat sprake is van intersectorale mobiliteit als een werknemer bij verandering van werkgever tevens in een andere sector belandt. Omdat er niet één eenduidige indeling van sectoren bestaat, is het voor de duiding van cijfers over intersectorale mobiliteit van belang aan te geven hoe de sector is afgebakend. Dat doen we in deze paragraaf voor de TI branche[footnoteRef:3]; we laten daarbij ook zien welke andere sectoren nauwer en minder nauw verwant zijn met de TI.  [3:  	In de arbeidsmarktliteratuur is er geen eenduidig onderscheid tussen ‘sector’ en ‘branche’. In deze rapportage worden de termen naast elkaar gebruikt. Voor intersectorale (of sectoroverstijgende) mobiliteit kan in geval van de TI(-branche) ook branche-overstijgende mobiliteit worden gelezen. ] 




Afbakening van TI branche



Er zijn twee gangbare manieren om de TI branche af te bakenen: op basis van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS en op basis van de CAO voor het technisch installatiebedrijf (TI CAO). Tenzij anders aangegeven, wordt in dit rapport de CAO-indeling gebuikt om de TI af te bakenen[footnoteRef:4]. Conform de TI CAO bestaat de TI branche uit circa 8.000 bedrijven met personeel die tezamen in 2016 ruim 120.000 werknemers in dienst hebben. Alle werknemers die onder de TI-CAO vallen worden in dit onderzoek tot de TI branche gerekend. Deze werknemers staan geregistreerd bij MN, een organisatie die zorg draagt voor de administratie van de pensioenaanspraken van de werknemers die vallen onder de TI CAO. Door het koppelen van CBS-gegevens - in het bijzonder de SBI en een indeling op basis van sociaaleconomische positie (werknemer, scholier etc.) - is de herkomst van de instromers in de TI en de bestemming van de uitstromers in kaart gebracht. [4:  	De SBI-indeling wordt in dit rapport gebuikt bij de presentatie van gegevens die zijn ontleend aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB), zie paragraaf 3.2.] 


 

De meeste werknemers die onder de TI CAO vallen en daarmee tot de TI branche worden gerekend, zijn onder te brengen in dertien SBI-categorieën. Het betreft de gehele bouwinstallatie en enkele branches in de sectoren installatie van industriële machines en buizen- en kabelleggers. In bijlage 1 zijn deze dertien SBI-categorieën benoemd.



TI-verwante sectoren: schakels in de TI-keten



Vanuit het perspectief van de TI kan de arbeidsmarkt worden verdeeld in sectoren die meer of minder verwant zijn met de TI. De sectoren met de meeste raakvlakken/snijvlakken met de TI branche noemen we schakels in de TI-keten. We onderscheiden (naast de TI zelf) de volgende schakels in de TI-keten: 

· TI ontwerp/advies

Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies.

· TI handel

Het betreft vooral de groot- en detailhandel in technische consumentgoederen zoals witgoed, audio/video, optische artikelen, sanitaire goederen, etc.

· TI maken

Vervaardigen van onder meer CV-ketels, machines voor industriële koeltechniek en klimaatregeling, computers en consumentenelektronica.

· TI energie

Productie, handel en distributie van elektriciteit, aardgas en water.

· TI telecom

Draadgebonden en draadloze telecommunicatie.

· TI reparatie

Het gaat met name om reparatie en onderhoud van industriële machines/apparaten en transportmiddelen.



In bijlage 1 is voor elk van deze zes TI-verwante sectoren aangegeven welke SBI-categorieën ertoe gerekend zijn.



Andere technieksectoren en niet technieksectoren



Naast de TI en zes TI-verwante sectoren hebben we een aantal andere technieksectoren onderscheiden. In figuur 2.1 zijn ze weergegeven. Het gaat onder andere om de bouw (exclusief de bouwinstallatie), de metaal en de transportsector. In de figuur zijn deze sectoren geplaatst in een ring op iets grotere afstand van de TI dan de hiervoor genoemde schakels in de TI-keten. De andere, niet technieksectoren in figuur 2.1 staan op grote afstand van de TI-arbeidsmarkt. In de figuur is dit aangegeven deze sectoren nog verder van de TI te plaatsen.





Figuur 2.1 – Positie TI-arbeidsmarkt in totale arbeidsmarkt

Bron: CBS; bewerking KBA Nijmegen 





Omvang van de mobiliteit op de TI-arbeidsmarkt



Herstel van instroom in de TI na een forse daling tijdens economische crisis



In de periode 2007 tot en met 2016 stroomden gemiddeld jaarlijks ruim 14.000 personen in de TI, ongeveer 10 procent van het totaal aantal werknemers in de branche[footnoteRef:5]. De jaarlijkse uitstroom uit de TI branche lag in die periode gemiddeld op hetzelfde niveau. Figuur 2.2 laat zien dat met name de instroom en in mindere mate de uitstroom in deze periode sterk fluctueerden met de conjunctuur, en hetzelfde geldt voor de verhouding tussen de in- en uitstroom. In 2007 en 2008, vóór de economische crisis, was de instroom op haar hoogtepunt en hoger dan de uitstroom; de werkgelegenheid in de TI nam in die jaren toe. In 2009 nam de instroom in de TI onder invloed van de crisis fors af en deze neerwaartse lijn zette - met een onderbreking in 2011 en 2012 - door tot en met 2013. De uitstroom uit de TI is minder aan schommelingen onderhevig dan de instroom. In tijden van economische laagconjunctuur is enerzijds de vrijwillige uitstroom relatief laag omdat werknemers hun zekerheden niet willen opgeven; anderzijds is de gedwongen uitstroom dan juist relatief hoog.  [5:  	In paragraaf 2.2 is aangegeven dat de TI-branche in dit onderzoek is afgebakend op basis van de CAO. Er is ook een afbakening mogelijk op basis van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van CBS (zie bijlage 1 voor de SBI-klassen die tot de TI worden gerekend). De twee indelingen overlappen elkaar grotendeels, maar niet helemaal. Bij de berekening van in- en uitstroom in dit onderzoek is bepaald dat een overgang vanuit een ‘TI-branche’ (o.b.v. SBI) naar de TI (o.b.v CAO) niet als instroom in de TI branche wordt beschouwd. Voor uitstroom vanuit de TI naar een TI-branche o.b.v. SBI geldt dit eveneens.] 


Tussen 2009 en 2015 lag de instroom onder het niveau van de uitstroom en dus was in deze periode sprake van krimpende werkgelegenheid in de TI. Het herstel van de economie is terug te zien aan de toenemende instroom vanaf 2014. In 2016 is de instroom voor het eerst sinds 2008 weer (iets) groter dan de uitstroom. Zowel de in- als de uitstroom liggen in 2016 wel op een aanzienlijk lager niveau dan in de jaren vóór de crisis.

Ook de mobiliteit binnen de branche (verandering van bedrijf binnen de TI) is tijdens de economische crisis sterk afgenomen. Ten opzichte van 2008 is deze interne mobiliteit in 2016 bijna gehalveerd, maar 2017 laat een flinke opleving zien. Niet alleen de bedrijven zien dat de markt aantrekt, maar ook werknemers krijgen meer vertrouwen en durven over te stappen naar een andere werkgever.





Figuur 2.2 – Instroom in, uitstroom uit en doorstroom binnen de TI 2007-2016



Bron: MN; bewerking KBA Nijmegen





Bron: MN, bewerking KBA Nijmegen

* De in- en uitstroom wordt steeds per jaar bepaald. Er zijn werknemers die in hetzelfde jaar in- en ook weer uitstromen. Deze werknemers tellen we in figuur 2.2 niet bij de in- en uitstroom, maar vermelden we apart als ‘tijdelijken’. Het gaat hier dus niet om de contractvorm. 








Samenstelling van de in- en uitstroom



Meer instroom van werknemers uit andere branches dan van schoolverlaters



Bij instroom in de TI branche wordt snel gedacht aan schoolverlaters die in de TI gaan werken. Figuur 2.3 laat zien dat een groot deel van de instroom in de TI bestaat uit werknemers uit andere bedrijven. In de periode 2007-2015 bestaat de instroom in de TI branche voor 30 tot 44 procent uit deze intersectoraal mobiele werknemers (oranje gemarkeerde pijl in figuur 2.3). Schoolverlaters zorgen voor 20 tot 25 procent van de instroom. Bedrijven in de TI vervullen hun vacatures dus vaker met ervaren werknemers uit andere branches dan met schoolverlaters. Verder is er een substantiële groep uitzendkrachten (binnen of buiten de TI) die een vaste of tijdelijke aanstelling krijgen in de TI. 

Ook de uitstroom vanuit de TI betreft voor een relatief groot deel werknemers die in een andere branche gaan werken. Het aandeel werknemers dat met pensioen gaat is veel kleiner. Ondanks de vergrijzing neemt zowel het aantal als het aandeel werknemers dat met pensioen gaat sinds 2011 af. De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd speelt hierbij een rol. In paragraaf 2.7 gaan we verder in op de mobiliteit naar leeftijd.





Figuur 2.3 – Stromen op de arbeidsmarkt van de technische installatiebranche in de jaren 2007-2015* 





































Bron: MN en CBS; bewerking KBA Nijmegen

*	De percentages in deze figuur geven telkens aan tussen welke grenzen de stromen in deze jaren fluctueren. Het middenblok in figuur 2.3 verwijst naar bedrijfswisselingen binnen de TI. Deze intrasectorale mobiliteit wordt verder beschreven in paragraaf 2.5








Instroom vanuit andere branches in de TI is tijdens de crisis relatief sterk gedaald



De bandbreedte van de percentages in figuur 2.3 wijzen erop dat het aandeel van sommige herkomst- en bestemmingscategorieën in de periode 2007-2015 aanzienlijk fluctueert. Dit geldt bijvoorbeeld voor de instroom vanuit of uitstroom naar een uitkeringssituatie en voor de intersectorale mobiliteit. In vergelijking hiermee verandert het aandeel uitzendkrachten en scholieren in de in- en uitstroom door de jaren heen veel minder sterk. Dit betekent overigens niet per se dat het aantal uitzendkrachten en scholieren stabiel is. Zoals eerder beschreven varieert de omvang van de totale in- en uitstroom vrij sterk en daarom kan bij gelijkblijvende percentages sprake zijn van een daling of stijging van aantallen. In de figuren 2.4 en 2.5 is de ontwikkeling van deze aantallen te zien voor de belangrijkste instroom- en uitstroomcategorieën[footnoteRef:6]. Uit figuur 2.4 komt naar voren dat de instroom van werkenden (uit andere branches), uitzendkrachten en scholieren tussen 2007 en 2015 een ongeveer gelijk patroon volgt. Voor elk van de categorieën geldt dat de instroom na een daling in eerdere jaren vanaf 2013/2014 enigszins herstelt, maar nog flink kleiner is dan vóór de economische crisis. Werknemers uit andere branches zijn in 2015 nog de belangrijkste instroomcategorie, maar door de scherpe daling van de intersectorale instroom in 2009 en 2010 is het verschil met de schoolverlaters kleiner geworden. [6:  	Werknemers die in hetzelfde jaar in- en ook weer uitstromen, zijn in figuur 2.4 en 2.5 zowel bij de instroom als bij de uitstroom meegerekend.] 


Gemiddeld is de instroom van werknemers uit andere branches in de TI in de periode 2007-2015 (5.700) iets lager dan de uitstroom naar andere branches (5.900).

De instroom vanuit een uitkering vertoont sinds 2014 een stijgende lijn. Dit kan te maken hebben met de forse stijging van de uitstroom naar een uitkering in de voorafgaande jaren, in het bijzonder 2013 (zie figuur 2.5). Ontslagen tijdens de economische crisis hebben geleid tot een vergroot potentieel aan nieuwe kandidaat-werknemers die in tijden van toenemende schaarste weer aan het werk komen. De uitstroom naar een uitkering en de intersectorale uitstroom volgen beide in grote lijnen de economische conjunctuur, maar in tegengestelde richting. In jaren dat de uitstroom naar een uitkering toeneemt – tijdens de economische crisis - daalt de uitstroom naar een andere branche, en vice versa. In 2013 verloren meer werknemers in de TI hun baan dan dat er werknemers in een andere sector gingen werken. Door het herstel van de economie is dat in de jaren daarna weer andersom.






Figuur 2.4 – Samenstelling van de instroom in de TI 2007-2015 (belangrijkste herkomstcategorieën)



Bron: MN en CBS; bewerking KBA Nijmegen





Figuur 2.5 – Samenstelling van de uitstroom uit de TI 2007-2015 (belangrijkste bestemmingscategorieën)



Bron: MN en CBS; bewerking KBA Nijmegen





De verhouding tussen inter- en intrasectorale mobiliteit



In de voorgaande paragrafen is mobiliteit in beeld gebracht op brancheniveau. Bij instroom in of uitstroom uit de TI branche is per definitie sprake van intersectorale mobiliteit. Bij mobiliteit op bedrijfsniveau ligt dit anders: werknemers kunnen overstappen naar of vanuit een bedrijf in een andere sector (intersectoraal), maar zij kunnen ook overstappen naar een ander bedrijf binnen de TI branche (intrasectoraal). In deze paragraaf richten we ons op de mobiliteit op bedrijfsniveau en brengen daarbij zowel de inter- als intrasectorale stromen in kaart. 

Elk jaar is een op de zes werknemers in de TI inter- of intersectoraal mobiel



In de periode 2007-2016 zijn - gemiddeld - elk jaar ruim 20.000 werknemers betrokken bij inter- of intrasectorale bewegingen op de TI-arbeidsmarkt. Dat is ongeveer een op de zes werknemers in de TI branche. In iets minder dan de helft van deze bewegingen gaat het om intrasectorale mobiliteit, in ruim de helft om intersectorale mobiliteit.



Baan-baan mobiliteit goed voor ruim 60 procent van instroom op bedrijfsniveau



Voor bedrijven zijn ervaren werknemers de belangrijkste instroomcategorie. Deze werknemers zijn vaker afkomstig uit een TI bedrijf (‘mobiel binnen TI’ in figuur 2.6) dan uit een andere branche (’zij-instromer’). Tezamen zijn deze baan-baan mobiele werknemers in de periode 2007-2016 gemiddeld goed voor 62 procent van de instroom op bedrijfsniveau. Hiertegen afgezet is de instroom van schoolverlaters - gemiddeld 14 procent - vrij gering. De categorie ‘overig’ in figuur 2.6 bestaat onder meer uit uitzendkrachten.





Figuur 2.6 – Herkomst van de instroom in TI bedrijven 2007-2016



Bron: MN en CBS; bewerking KBA Nijmegen





Ook bij werknemers die de TI bedrijven verlaten, gaat het in meerderheid om baan-baan mobiliteit. Zij gaan aan de slag in een ander TI bedrijf (gemiddeld 36 procent) of in een andere branche (gemiddeld 23 procent).








Figuur 2.7 – Bestemming van de uitstroom uit TI bedrijven 2007-2015



Bron: MN en CBS; bewerking KBA Nijmegen





Intersectorale mobiliteit tussen TI en andere sectoren



TI branche heeft werknemersuitwisseling met groot aantal andere sectoren



Voor elk van de jaren 2007 tot en met 2016 hebben we in beeld gebracht uit welke andere sectoren de intersectorale instromers in de TI branche afkomstig zijn en naar welke sectoren de intersectorale uitstromers uit de TI branche zijn vertrokken. Figuur 2.8 brengt deze intersectorale bewegingen van werknemers naar en vanuit de TI branche in beeld voor de jaren 2012 en 2016. De figuur laat zien dat werknemers vanuit de TI branche overstappen naar allerlei andere sectoren en dat, omgekeerd, werknemers vanuit allerlei andere sectoren overstappen naar de TI branche. De intersectorale mobiliteit blijft zeker niet beperkt tot TI-verwante sectoren die we eerder - zie paragraaf 2.2 - als schakels in de TI-keten hebben aangeduid. Er blijkt ook veel intersectorale mobiliteit van werknemers te zijn tussen de TI branche en minder verwante sectoren, waarbij de zakelijke dienstverlening en handel het meest in het oog springen.



Sprake van redelijk vast patroon van intersectorale mobiliteit



Verder komt in de analyse naar voren dat de intersectorale mobiliteit van werknemers tussen de TI branche en andere sectoren over de jaren heen gezien een redelijk vast patroon vertoont. Figuur 2.8 laat zien dat het patroon van intersectorale mobiliteit in 2012 (een jaar met een krimpende economie) in grote lijnen hetzelfde is als in 2016 (een jaar met een zich herstellende economie): de sectoren waar de TI branche in 2012 en in 2016 werknemers mee uitwisselt, komen in grote lijnen overeen.

Figuur 2.8 illustreert ook dat de balans tussen in- en uitstroom voor de TI per jaar verschillend kan uitpakken: op brancheniveau gaat een ‘positief saldo’ voor de TI in 2012 (meer in- dan uitstroom) vrij vaak gepaard met een ‘negatief saldo’ in 2016, en andersom. Als we voor 2007 tot en met 2016 de gemiddelde instroom van en uitstroom naar de TI berekenen, blijkt dat er geen branches zijn waarbij voor de TI het verschil tussen in- en uitstroom erg groot is.  

Figuur 2.8 – Intersectorale mobiliteit van werknemers tussen de TI branche enerzijds en andere sectoren anderzijds, 2012 en 2016* (% van de totale instroom resp. uitstroom)

Bron: CBS; bewerking KBA Nijmegen 

*	Strikt genomen gaat het bij 2012 om de periode van lvs (laatste vrijdag van september) 2011 tot lvs 2002. Bij 2016 gaat het om de periode lvs 2015 – lvs 2016. Bij 2016 gaat het om voorlopige cijfers.





Hoewel over de hele linie sprake is van een vrij stabiel patroon in de intersectorale mobiliteit tussen de TI en andere branches, zijn er in de meeste onderzochte jaren uitzonderingen die de regel bevestigen. Het gaat om eenmalige uitschieters in de instroom vanuit of uitstroom naar een specifieke branche. Een voorbeeld is de instroom vanuit de TI telecom in de TI. Deze bedraagt in 2013 tien procent van de totale instroom in de TI, in alle jaren ervoor en daarna slechts één procent. Mogelijk spelen hierbij fusies of overnames een rol. In het genoemde voorbeeld zou het dan kunnen gaan om bedrijven in de TI telecom die zijn overgenomen door bedrijven in de TI.



Grote instroom van en uitstroom naar zakelijke dienstverlening en handel van verschillende kanten bekeken 



De figuren 2.9 en 2.10 - gebaseerd op dezelfde data als figuur 2.8 - brengen in beeld dat de branches met de meeste intersectorale mobiliteit richting de TI zich op verschillende afstand van de TI bevinden. Met andere woorden: het betreft deels branches die sterk verwant zijn met de TI en deels branches die dit (veel) minder zijn. Zowel in figuur 2.8 als in de figuren 2.9 en 2.10 vallen met name de zakelijke dienstverlening en de handel op. Vanuit deze sectoren stromen meer werknemers in de TI dan vanuit sectoren die nauwer met de TI verwant zijn, zoals de schakels in de TI-keten of de bouw. Ook vertrekken er relatief veel werknemers vanuit de TI naar deze beide sectoren. Daarbij moet worden bedacht dat de zakelijke dienstverlening en de handel erg grote sectoren zijn. Als herkomstbranche bij de instroom is de TI voor deze sectoren getalsmatig van veel minder betekenis dan voor de veel kleinere branches die we hebben aangeduid als schakels in de TI-keten. De intersectorale uitwisseling tussen de TI enerzijds en niet verwante sectoren als de zakelijke dienstverlening en handel anderzijds is bovendien niet vreemd, aangezien het meest voorkomende beroep in de TI – de monteur – in veel verschillende sectoren voorkomt. Een overstap naar een andere branche hoeft voor een monteur dus niet gepaard te gaan met een verandering van beroep en dat maakt de overgang minder groot dan het op het eerste gezicht wellicht lijkt. In hoofdstuk 3 gaan we hier nader op in.   





Figuur 2.9 – Intersectorale instroom in de TI 2016: procentuele verdeling over de belangrijkste herkomstbranches





Figuur 2.10 – Intersectorale uitstroom uit de TI 2016: procentuele verdeling over de belangrijkste bestemmingsbranches





Mobiliteit naar leeftijdscategorie



Aandeel 55-plussers in de TI stijgt gestaag



In 2007 maakten 55-plussers maar een beperkt deel uit van het totaal aantal werknemers in de TI. Het aandeel 55-plussers groeit echter gestaag, van 10 procent in 2007 naar 16 procent in 2016. In die periode is het aandeel jongeren onder de 25 jaar gedaald van 17 naar 12 procent (zie figuur 2.11). In 2007 stonden tegenover elke 55-plusser in de TI nog ruim 2 jongeren onder de 25 jaar. Vanaf 2013 zijn er echter meer 55-plussers dan jongeren, en het verschil wordt jaarlijks groter. Deze ontwikkeling is het gevolg van demografische ontwikkelingen, namelijk van ontgroening en vergrijzing.






Figuur 2.11 – Werknemers in de TI naar leeftijd, periode 2007-2016



Bron: MN; bewerking KBA Nijmegen





Omdat het aandeel ouderen in de (beroeps)bevolking en in de TI al een aantal jaren stijgt, is het niet verwonderlijk dat ook het aandeel ouderen in de uitstroom van de TI toeneemt. Dit aandeel hangt echter niet alleen samen met demografische, maar ook met conjuncturele ontwikkelingen (zie figuur 2.12). Tussen 2007 en 2008 blijft het aantal 55-plussers in de uitstroom constant. Dit heeft te maken met de gunstige economische situatie in deze periode. In een dergelijke situatie is er voor werkgevers geen of minder aanleiding om de uitstroom van ouderen te stimuleren. Vanaf 2009 zien we het percentage 55-plussers in de uitstroom onder invloed van de recessie sterk toenemen, sterker dan de groei van het aandeel 55-plussers in de TI. Aan deze situatie komt een einde in 2016. 

Nadere analyse wijst uit dat het niet zozeer pensionering, maar veeleer de uitstroom naar de WW is die de groeiende uitstroom van 55-plussers in de jaren 2009-2013 voor zijn rekening neemt. Het aantal werknemers dat met pensioen gaat, neemt in 2009 en 2010 licht toe, maar daarna sterk af. Het aandeel pensioengangers in de uitstroom van 55-plussers daalt tussen 2009 en 2013 van 66 naar 40 procent. De verhoging van de pensioenleeftijd zal hier mee te maken hebben. Het percentage uitstromers naar de WW in de totale uitstroom van 55-plussers neemt in dezelfde periode toe van 10 naar 30 procent. 








Figuur 2.12 – Aandeel dat 55-plussers uitmaken van respectievelijk het totale werknemersbestand in de TI en de uitstroom uit de TI, periode 2007-2016

Bron: MN, bewerking KBA Nijmegen





Tabel 2.13 toont per leeftijdsjaar de omvang van de instroom en de uitstroom in de TI branche in 2016, alsmede de balans tussen ‘in en uit’. Zoals verwacht, valt bij jongeren die balans uit in het voordeel van de instroom. Het kantelpunt ligt bij de leeftijd van 27 jaar. In de leeftijdsgroep van 27 tot en met 60 jaar zijn de verschillen tussen in- en uitstroom vrij gering. Vanaf 61 jaar is vooral - maar niet uitsluitend - sprake van uitstroom van werknemers, en dan in het bijzonder vanaf 65 jaar. De figuur laat zien dat niet alleen tussen, maar ook binnen leeftijdscategorieën zoals 55-plussers en jongeren onder de 25 jaar, vrij grote verschillen bestaan in de (balans tussen de) in- en uitstroom.





Figuur 2.13 – Instroom en uitstroom in de TI branche in 2016, naar leeftijd 



Bron: MN; bewerking KBA Nijmegen



Weinig intersectorale mobiliteit bij oudere monteurs



Tabel 2.14 laat, toegespitst op de uitstroom van TI monteurs, zien hoe de intersectorale mobiliteit samenhangt met de leeftijd. Zoals verwacht zijn het mate name de jongere TI monteurs die relatief vaak uitstromen omdat ze in een andere branche gaan werken. Oudere monteurs stromen vaak uit naar pensioen; bij 55-plussers ligt het aandeel intersectorale uitstroom met 15 procent dan ook aanzienlijk lager dan gemiddeld (42 procent). Deze 15 procent in 2016 is overigens wel flink hoger dan in eerdere jaren (6 à 7 procent). Dat heeft te maken met de daling van de uitstroom van 55-plussers in 2016 (zie figuur 2.12), vermoedelijk als gevolg van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. 	





Tabel 2.14 – Totaal aantal in 2016 uit de TI vertrokken ervaren monteurs en percentage intersectorale uitstroom, naar leeftijd

		

		totale uitstroom

		% intersectorale uitstroom



		Leeftijd (in 2016)

		

		



		jonger dan 25 jaar

		883

		51%



		25-34 jaar

		1.543

		51%



		35-44 jaar

		1.102

		48%



		45-54 jaar

		854

		39%



		55 jaar en ouder

		1.023

		15%



		Totaal

		5.405

		42%





Bron: MN, bewerking KBA Nijmegen













Intersectorale mobiliteit en beroepenmobiliteit









Inleiding



In het voorgaande hoofdstuk werd mobiliteit op basis van bedrijfskenmerken bepaald. In dit hoofdstuk voegen we hier het beroepsperspectief aan toe, op twee manieren. In paragraaf 3.1 gaan we na of de intersectorale mobiliteit verschilt naar beroepscategorie (monteurs, technische staffunctionarissen en niet-technische medewerkers): komen zij na het verlaten van de TI in dezelfde sectoren terecht? In paragraaf 3.2 komt aan de orde in hoeverre intersectorale mobiliteit tevens gepaard gaat met beroepenmobiliteit: in welke mate gaan monteurs die van de technische installatiebranche overstappen naar een andere sector daar tevens een ander beroep uitoefenen? 





Intersectorale mobiliteit naar beroepscategorie



Bestemmingsbranche bij intersectorale mobiliteit verschilt naar beroep



In hoofdstuk 2 hebben we – zie figuur 2.8 – een overzicht gegeven van de intersectorale mobiliteit van werknemers tussen de TI branche enerzijds en andere sectoren anderzijds, zonder dat daarbij een onderscheid is gemaakt naar de functies of beroepen van die werknemers. In figuur 3.1 zoomen we wat verder in op de bestemmingsbranche in de periode 2015-2016 door dit apart in beeld te brengen voor drie functiecategorieën van ervaren TI werknemers[footnoteRef:7]: monteurs, technische staf en niet-technische functies. De figuur laat zien dat de bestemmingsbranche van de in 2015 en 2016 vertrokken TI monteurs anders is dan die van uitgestroomde technische staffunctionarissen en van uitstromers vanuit een niet-technische functie. De bestemmingsbranche van uitgestroomde TI monteurs komt vrij sterk overeen met het beeld zoals geschetst in figuur 2.8, wat logisch is omdat monteurs binnen de TI de grootste beroepscategorie vormen. De intersectorale uitstroom van technisch staffunctionarissen uit de TI branche laat een iets ander beeld zien. Van deze medewerkers verruilen er vrij veel de TI branche voor de TI verwante branche ontwerp & advies. Bij de uit de TI vertrokken technische staffunctionarissen staat deze TI verwante branche op de eerste plaats wat betreft bestemmingsbranche. Werknemers met niet-technische functies gaan vaker dan de monteurs of de technische staffunctionarissen vanuit de TI in de overige zakelijke dienstverlening werken. In deze branche zijn veel niet-technische functies, waardoor er relatief veel mogelijkheden zijn om een overstap naar deze sector te maken. [7:  	In figuur 3.1 zijn alleen die uitstromers in de analyse betrokken die voor hun uitstroom minimaal 2 jaar in de TI-branche werkzaam zijn geweest. Argument voor deze aanpak is dat we korte en tijdelijke dienstverbanden willen uitsluiten.] 









Figuur 3.1 – Branchebestemming van ervaren monteurs, technische staffunctionarissen en niet-technische medewerkers die de TI in 2015-2016 verruilen voor een andere branche



* TI overig = TI energie, TI telecom, TI maken/vervaardigen en TI reparatie

Bron: MN, bewerking KBA Nijmegen





De totale uitstroom van ervaren monteurs uit de TI is sinds 2008 gedaald, van ruim 7.000 naar ongeveer 5.400 in 2016. Daarbinnen is het aantal ervaren monteurs dat van branche wisselde ook gedaald, van ruim 3.000 in 2008 naar ruim 2.000 in 2012 en 2016 (figuur 3.2). In 2012, midden in de crisis, lag niet alleen het aantal maar ook het percentage branchewisselaars een stuk lager dan in 2008. In 2016 verruilden ongeveer evenveel monteurs de TI voor een andere branche als in 2012. Omdat de totale uitstroom is gedaald, ligt het percentage intersectorale uitstroom in 2016 echter een stuk hoger dan in 2012; met 42 procent ligt dit aandeel weer ongeveer op het niveau van vóór de crisis.








Figuur 3.2 – Totaal aantal uit de TI vertrokken ervaren monteurs en percentage intersectorale uitstroom in 2008, 2012 en 2016



Bron: MN, bewerking KBA Nijmegen





Uit de TI vertrokken monteurs keren vaker weer terug in de TI



Een deel van de ervaren monteurs die de TI verlaten om in een andere branche te werken, keert binnen drie jaar terug in de TI. Het percentage van deze herinstromers loopt tussen 2008 en 2013 uiteen van 15 tot 21 procent (bovenste lijn in figuur 3.3). Ook hier is de invloed van de economische crisis zichtbaar. Van de monteurs die in 2011 de TI verruilden voor een andere branche, keerde in de drie (crisis)jaren daarna 15 procent weer terug naar de TI. Van de TI verlaters in 2013 keerde in de periode 2014-2016 ruim één op de vijf weer terug in de TI. Als we kijken naar de herinstromers binnen één jaar (onderste lijn in de figuur) zien we in 2015 een opleving. Het lijkt erop dat de gunstiger perspectieven in de TI meer monteurs doet besluiten om weer in de TI te gaan werken.








Figuur 3.3 – Percentage intersectoraal uitgestroomde ervaren TI monteurs dat na 1 en 3 jaar weer terugkeert in de TI, per uitstroomjaar



Bron: MN, bewerking KBA Nijmegen





Het blijken vooral monteurs in de leeftijdsgroep van 35-55 jaar te zijn die, na eerder de TI te hebben ingeruild voor een andere branche, vaak opnieuw instromen in de TI branche. 





Tabel 3.4 – Totaal aantal in 2013 uit de TI vertrokken ervaren monteurs en percentage herinstromers na 3 jaar, naar leeftijd

		

		totale uitstroom

		% herinstromers



		Leeftijd (in 2013)

		

		



		jonger dan 25 jaar

		1.753

		14%



		25-34 jaar

		2.161

		16%



		35-44 jaar

		1.678

		29%



		45-54 jaar

		1.392

		26%



		55 jaar en ouder

		1.758

		13%



		Totaal

		8.742

		21%





Bron: MN, bewerking KBA Nijmegen





Beroepenmobiliteit van TI monteurs



Bij uitstroom van monteurs naar andere branches gaat er kennis en ervaring voor de TI verloren. Als de monteurs – in die andere branche – aan het werk blijven als monteur, wordt er voortgebouwd op de kennis en ervaring. Dat kan interessant zijn als de monteur op een later moment weer in de TI komt werken. Beroepenmobiliteit is dan ook een belangrijke dimensie van mobiliteit. Met behulp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) kunnen we de beroepenmobiliteit in beeld brengen. De vraag die we daarmee kunnen beantwoorden is dan: hoeveel TI monteurs die naar een andere branche overstappen, veranderen daarbij ook van beroep[footnoteRef:8]? Voordat we daarop ingaan, toont figuur 3.5 hoeveel beroepswisselaars er onder de TI monteurs zijn, en hoe zich dat verhoudt tot werknemers in andere (technische) beroepen. [8:  	Zoals aangegeven in hoofdstuk 2, is in deze paragraaf de TI branche afgebakend op basis van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS en niet - zoals elders in dit rapport - op basis van de CAO voor de TI. ] 




De EBB betreft een steekproef. Dat brengt bij het weergeven van de beroepenmobiliteit van TI monteurs enkele beperkingen met zich mee. Het aantal monteurs in de TI in de steekproef is niet toereikend om in kaart te brengen naar welke beroepen TI-monteurs uitstromen. Ook is het aantal TI-monteurs in de EBB-steekproef te gering om veranderingen per jaar te rapporteren; om deze reden zijn in de figuren in deze paragraaf de jaren 2014 -2017 samengevoegd. 



Jaarlijks verandert bijna een op de tien TI monteurs van beroep 



In de periode 2014-2017 verandert gemiddeld jaarlijks 9 procent van de TI monteurs van beroep. Ruim de helft van hen (5%) blijft wel in een technisch beroep werkzaam (‘zelfde beroepsklasse’ in figuur 3.5), de overige TI monteurs (4%) komen terecht in een andere beroepsklasse[footnoteRef:9]. Het percentage beroepswisselaars bij TI monteurs (9%) ligt lager dan gemiddeld voor alle beroepen (10%). Ook blijven de beroepswisselaars onder de TI monteurs wat vaker in dezelfde beroepsklasse werkzaam dan werknemers in andere (technische) beroepen. Over de hele linie is het percentage beroepswisselaars tussen 2014 en 2017 gestegen (niet in figuur). [9:  	In de EBB wordt gebruik gemaakt van de internationale standaard ISCO als basis voor de beroepenindeling. Voor het in kaart brengen van beroepenmobiliteit zijn veertien ISCO-categorieën samengevoegd tot ‘TI-monteur’; de meest omvangrijke (in aantal werknemers) zijn ‘elektriciens gebouwaansluitingen’ (ISCO 7411) en ‘loodgieters en pijpfitters’ (ISCO 7126). Daarmee wijkt de afbakening van ‘TI-monteur’ af van die paragraaf 3.1, die is gebaseerd op de beroepenindeling in het bestand van MN. Volgens de op ISCO gebaseerde Beroepenindeling ROA-CBS (BRC) zijn er 13 beroepsklassen; de TI-monteur valt onder de beroepsklasse ‘technische beroepen’.   ] 






Figuur 3.5 – Beroepenmobiliteit 2014-2017 voor alle beroepen, technische beroepen en TI monteurs (gemiddeld percentage per jaar). 



Bron: EBB, bewerking KBA Nijmegen

Naast de uitstroom uit het monteursberoep, zijn er uiteraard ook werknemers die een ander beroep verlaten om TI monteur te worden (instroom in het beroep). In het geval van de TI monteurs valt de balans tussen in- en uitstroom licht negatief uit: tegenover de jaarlijkse uitstroom uit het beroep van negen procent staat in de periode 2014-2017 een instroom van gemiddeld acht procent.



Beroepenmobiliteit van TI monteurs neemt sterk af als leeftijd toeneemt 



In hoofdstuk 2 (tabel 2.14) zagen we dat uitstroom van TI monteurs naar een baan in een andere sector (intersectorale mobiliteit) het meest voorkomt bij de jongere monteurs. Dit leeftijdsverschil zien we ook terug bij de beroepenmobiliteit. Onder jonge TI monteurs (onder de 25 jaar) is het percentage beroepswisselaars veruit het grootst: 19 procent per jaar, waarvan bijna de helft naar een niet-technisch beroep (‘andere beroepsklasse’ in figuur 3.6). Monteurs van 55 jaar en ouder veranderen zelden nog van beroep (gemiddeld 4 procent per jaar) en als zij dit wel doen blijven zij overwegend in een technisch beroep werkzaam.  





Figuur 3.6 – Beroepenmobiliteit van TI monteurs 2014-2017, naar leeftijdsklasse (gemiddeld percentage per jaar). 



Bron: EBB, bewerking KBA Nijmegen





Monteurs die de TI verlaten, veranderen vaak van beroep, maar blijven daarbij wel vaker in een technisch beroep 



Ruim 60 procent van de TI monteurs die naar een andere branche overstappen blijken daarbij ook van beroep te wisselen (figuur 3.7). De andere (bijna) 40 procent van de branchewisselaars blijft dus monteur. De TI monteurs wijken wat dit betreft nauwelijks af van de andere beroepen. Wel zien we dat de branchewisselaars die ook van beroep veranderen, vaker een beroep in dezelfde beroepsklasse – voor TI monteurs: technische beroepen – gaan uitoefenen. Monteurs blijven dus vaker in de eigen beroepsklasse werkzaam, ook als ze intersectoraal mobiel zijn, dan werknemers met andere beroepen.





Figuur 3.7 – Mate waarin intersectoraal mobiele werknemers tevens van beroep veranderen (gemiddeld percentage per jaar in periode 2014-2017). 



Bron: EBB, bewerking KBA Nijmegen





Overigens zijn er ook TI monteurs die niet van branche wisselen, maar binnen de TI een ander beroep gaan uitoefenen. Dit betreft vijf procent van de TI monteurs. Alles bij elkaar genomen blijkt dat tussen 2014 en 2017 jaarlijks gemiddeld 12 procent van de TI monteurs van branche- en/of beroep wisselt (zie figuur 3.8).





Figuur 3.8 – Mate waarin bij TI monteurs sprake is van sector- en/of beroepenmobiliteit (gemiddeld percentage per jaar in periode 2014-2017). 



Bron: EBB, bewerking KBA Nijmegen



TI bedrijven over intersectorale mobiliteit







Inleiding



In de vorige hoofdstukken is de omvang en samenstelling van de personeelsstromen tussen de TI en andere sectoren beschreven aan de hand van analyses van registerdata. In dit hoofdstuk bekijken we intersectorale mobiliteit vanuit het perspectief van TI bedrijven: in welke mate werven zij nieuw personeel vanuit andere sectoren en bieden zij (scholings)faciliteiten voor deze overstappers, en wat zijn de beweegredenen om dit al dan niet te doen? Basis voor dit hoofdstuk is een enquête die medio 2016 is uitgevoerd onder 482 TI bedrijven. Een van de thema’s in deze enquête betreft de instroom van werknemers vanuit andere branches in de TI. De bedrijven hebben vragen beantwoord over: 

· werving van (leerling)monteurs uit andere branches;

· werving van technisch stafpersoneel uit andere branches;

· voor- en nadelen van intersectorale mobiliteit;

· faciliteiten ten behoeve van de instroom van werknemers vanuit andere branches;

· opleiding- en bijscholingsmogelijkheden voor personeel uit andere branches. 



In 2013 is een vergelijkbare enquête uitgevoerd. Waar relevant verwijzen we in dit hoofdstuk naar de verschillen en overeenkomsten tussen de bevindingen uit de enquête van 2016 en de bevindingen van de enquête van 2013. In de volgende paragrafen presenteren we de belangrijkste uitkomsten. Waar die de enquête van 2013 betreffen, wordt dit expliciet gemeld. In alle andere gevallen hebben de uitkomsten betrekking op de enquête van 2016.





Werving van (leerling-)monteurs uit andere branches 



Bijna driekwart (73%) van de TI bedrijven in 2016 heeft in de periode 2014-2016 (leerling)monteurs aangenomen. De meeste bedrijven hebben zowel leerling-werknemers als monteurs aangenomen (34%). Een iets kleiner deel heeft alleen leerling-werknemers aangetrokken (31%). Acht procent van de bedrijven heeft alleen monteurs aangenomen[footnoteRef:10].  [10: 	In 2013 had 57 procent van de TI bedrijven in de twee jaar voorafgaand aan de meting één of meer (leerling)-monteurs aangenomen. Door een iets afwijkende vraagformulering is een zuivere vergelijking tussen 2013 en 2016 echter niet mogelijk. ] 


De verschillen tussen kleine en grote bedrijven in figuur 4.1 zijn aanzienlijk, maar logisch verklaarbaar. Omdat een klein bedrijf minder werknemers aan zal nemen dan een groot bedrijf, is de kans relatief groot dat het alleen leerling-werknemers of alleen monteurs betreft. 








Figuur 4.1 – Mate waarin TI bedrijven in de periode 2014-2016 (leerling-)monteurs hebben aangenomen, totaal en naar bedrijfsgrootte (N=458)



Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016





TI bedrijven werven vooral (leerling)monteurs met werkervaring, meestal opgedaan in een ander TI bedrijf 



Bij meer dan de helft van de bedrijven die in de afgelopen twee jaar (leerling)monteurs hebben aangenomen betreft het uitsluitend werknemers die daarvoor elders werkzaam waren (figuur 4.2). Dat is meer dan in de meting van 2013, toen dit in een derde van de bedrijven het geval was. In totaal heeft 80 procent van de bedrijven in de meting van 2016 leerling(monteurs) aangenomen die daarvoor elders werkzaam waren (inclusief bbl’ers). Veertien procent van de bedrijven die leerling(monteurs) hebben geworven, hebben zowel schoolverlaters als mensen met ervaring aangenomen. Dertien procent heeft alleen BBL-leerlingen aangetrokken en tien procent heeft alleen schoolverlaters aangenomen.

Figuur 4.2 bevestigt het grote aandeel van baan-baan mobiliteit in de instroom in de TI bedrijven die uit de analyse van registerdata (hoofdstuk 2) naar voren kwam.  








Figuur 4.2 – Voorgaande arbeidsmarktpositie van door TI bedrijven aangenomen (leerling)monteurs (n=382) 



Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016

* 	Gepercenteerd op de TI bedrijven die in de periode 2014-2016 (leerling)monteurs hebben aangenomen, i.c. 80% (gewogen) van totaal





Van de bedrijven die leerling(monteurs) hebben geworven die daarvoor elders werkzaam waren geeft bijna driekwart aan dat de nieuwe leerling(monteurs) werkzaam waren bij een TI bedrijf (zie figuur 4.3). Dat is iets lager dan in de meting van 2013 (83 procent). 

Het substantiële aandeel van intersectorale mobiliteit dat uit de analyse van registerdata naar voren komt (zie figuur 2.6), wordt in de enquête onder TI bedrijven niet bevestigd. Een mogelijke reden hiervoor is dat de afbakening van branches en sectoren in databestanden en in de beleving van werkgevers niet parallel lopen.





Figuur 4.3 – Mate waarin zij-instromers zijn aangetrokken uit TI bedrijven of uit bedrijven uit andere sectoren (N=297)*



Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016

* 	Gepercenteerd op de TI bedrijven die in de periode 2014-2016 (leerling)monteurs met werkervaring hebben aangenomen, i.c. 62% (gewogen) van totaal



Figuur 4.4 toont dat kleine bedrijven een groter aandeel (leerling)monteurs uit een andere sector in dienst nemen dan de grote(re) bedrijven.





Figuur 4.4 – Herkomstsector van geworven leerling(monteurs) met werkervaring, naar bedrijfsgrootte (N=297)*



Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016

* 	Gepercenteerd op de TI bedrijven die (leerling)monteurs met werkervaring hebben aangenomen, i.c. 62% (gewogen) van totaal





Bedrijven die (leerling)monteurs van buiten de TI hebben geworven doen dit deels (39 procent) omdat dergelijke arbeidskrachten binnen TI niet te vinden waren (figuur 4.5). Zeventien procent heeft bewust voor leerling(monteurs) uit een andere sector gekozen vanwege de kennisverrijking vanuit die betreffende sector. De meeste bedrijven echter hebben om een ‘andere’ reden leerling(monteurs) van buiten de TI aangetrokken. Nadere analyse van de uitleg hierbij laat zien dat deze bedrijven niet bewust voor mensen uit een andere branche hebben gekozen. In het selectieproces waren veeleer persoonlijke kenmerken als ambitie, leervermogen, motivatie en een persoonlijke klik van doorslaggevende betekenis.








Figuur 4.5 – Reden voor het aannemen van (leerling)monteurs van buiten de TI (N=54)*



Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016

* 	Gepercenteerd op de TI bedrijven die (leerling)monteurs met werkervaring buiten de TI hebben aangenomen, i.c. 11% (gewogen) van totaal





Ruim een kwart van de bedrijven die (leerling)monteurs met werkervaring hebben aangenomen vindt het vanuit bedrijfsperspectief wenselijk dat (leerling)monteurs vanuit een andere sector naar de TI overstappen (figuur 4.6). Een groter gedeelte (41 procent) vindt dit minder wenselijk. Een kwart heeft geen mening of geeft te kennen dat een dergelijke overstap niet uitmaakt. Slechts weinig bedrijven vinden een overstap van buiten de TI naar de TI zeer wenselijk (2%) of zeker niet wenselijk (3%).





Figuur 4.6 – Wenselijkheid van het aannemen van (leerling)monteurs van buiten de TI (N=307)*



Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016

* 	Gepercenteerd op de TI bedrijven die (leerling)monteurs met werkervaring hebben aangenomen, i.c. 48% (gewogen) van totaal





De meeste geworven (leerling)monteurs werkten al in hetzelfde beroep



Van de bedrijven die (leerling)monteurs hebben aangenomen laat 69 procent weten dat deze nieuwelingen in hun voorgaande functie eveneens (leerling)monteur waren (zie figuur 4.7). In de meting van 2013 kwam dit percentage uit op 83 procent. Veertien procent heeft (leerling)monteurs aangenomen zonder dat zij eerder als (leerling)monteur werkzaam zijn geweest. De functies die deze mensen in hun eerdere baan vervulden zijn onder meer: graafmachinist, vrachtwagenchauffeur, ICT'er en timmerman.

Figuur 4.7 – Mate waarin geworven (leerling)monteurs al elders als (leerling)monteur werkzaam zijn geweest (N=297)*



Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016

* 	Gepercenteerd op de TI bedrijven die (leerling)monteurs met werkervaring hebben aangenomen, i.c. 62% (gewogen) van totaal





Werving van technisch stafpersoneel uit andere branches 



Bij de vragen over werving van technisch stafpersoneel is dezelfde werkwijze gevolgd als bij de vragen over werving van (leerling)monteurs. Aan de TI bedrijven is ook nu eerst gevraagd of zij in de afgelopen twee jaar één of meer nieuwe medewerkers voor technische staffuncties hebben aangetrokken. Dit is bij ongeveer een kwart van de TI bedrijven het geval, net als in 2013. De nieuwe werknemers gaan werken in functies als werkvoorbereider, tekenaar, calculator, engineer en projectleider. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt is bij meer bedrijven sprake van werving van technisch stafpersoneel (zie figuur 4.8). Dit is logisch aangezien bij grote bedrijven vaker technische staffunctionarissen werkzaam zijn. 





Figuur 4.8 – Werving van technisch stafpersoneel, totaal en naar bedrijfsgrootte (N=480)



Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016







TI bedrijven nemen vooral technische staffunctionarissen met werkervaring aan



Figuur 4.9 laat zien dat 82 procent van de bedrijven die in de afgelopen twee jaar technisch stafpersoneel hebben geworven mensen met werkervaring aannemen. Twaalf procent heeft uitsluitend schoolverlaters aangenomen. Dit beeld komt overeen met wat we in 2013 vonden.



Figuur 4.9 – Arbeidsmarktpositie van het geworven technisch stafpersoneel (N=200)*



Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016

* Gepercenteerd op de TI bedrijven die in de periode 2014-2016 technisch stafpersoneel hebben aangenomen, i.c. 24% (gewogen) van totaal



Van de bedrijven die technisch stafpersoneel met werkervaring hebben geworven, heeft 70 procent enkel mensen uit de TI geworven (zie figuur 4.10). Een vijfde heeft technisch stafpersoneel enkel uit een andere sector geworven. Dit gebeurt het meest in kleine TI bedrijven.



Figuur 4.10 – Herkomstsector van het geworven technisch stafpersoneel, totaal en naar bedrijfsgrootte (N=177)



Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016

* Gepercenteerd op de TI bedrijven die in de periode 2014-2016 technisch stafpersoneel hebben aangenomen, i.c. 24% (gewogen) van totaal

Een kwart van de bedrijven die technisch stafpersoneel van buiten de TI werven, geeft aan dat zij dit doen omdat binnen de branche geen technisch stafpersoneel te vinden was (zie figuur 4.11). Een vijfde laat weten dat buiten de TI geworven is omdat de kennis uit die betreffende sector binnen het bedrijf nodig was. De meerderheid van de bedrijven (57%) die technisch stafpersoneel van buiten de TI werven geeft een andere reden op. Net als bij de werving van monteurs blijkt ook hier dat veel bedrijven bij de werving vooral kijken naar de persoonlijke fit met het bedrijf en dat vaak nieuwe werknemers worden aangenomen die bekend zijn vanuit het ‘informele circuit’ of het bredere netwerk.





Figuur 4.11 – Reden voor het aannemen van technisch stafpersoneel van buiten de TI (N=35)*



Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016

* 	Gepercenteerd op de TI bedrijven die in de periode 2014-2016 technisch stafpersoneel van buiten de TI hebben aangenomen, i.c. 5% (gewogen) van totaal





Van de TI bedrijven die technisch stafpersoneel met werkervaring hebben geworven vindt 38 procent het minder tot zeker niet wenselijk om hiervoor mensen van buiten de TI te selecteren (zie figuur 4.12). Iets meer dan een derde acht de intersectorale uitwisseling van technisch stafpersoneel wel wenselijk tot zeer wenselijk. Iets meer dan een kwart heeft geen mening of denkt dat het niet uitmaakt dat binnen of buiten de TI geworven wordt voor technisch stafpersoneel. Slechts weinig kleine bedrijven (9 procent) vinden intersectorale uitwisseling van technisch stafpersoneel wenselijk. Dit percentage loopt op naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt. Kleine bedrijven vinden intersectorale uitwisseling van technisch stafpersoneel naar verhouding vaak minder wenselijk; ook zijn ze oververtegenwoordigd in de groep bedrijven die hierover geen mening heeft of een neutrale positie inneemt. 



 




Figuur 4.12 – Wenselijkheid van het aannemen van technisch stafpersoneel van buiten de TI, totaal en naar bedrijfsgrootte (N=177)*



Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016

* 	Gepercenteerd op de TI bedrijven die in de periode 2014-2016 technisch stafpersoneel met werkervaring hebben aangenomen, i.c. 20% (gewogen) van totaal





Vier van de vijf TI bedrijven (79 procent) die technisch stafpersoneel mét werkervaring hebben geworven heeft hiervoor mensen geworven die daarvoor reeds in een technische staffunctie werkzaam waren (figuur 4.13). In de meting van 2013 kwam dit percentage uit op 73 procent. Dertien procent heeft mensen zonder ervaring in een technische staffunctie geworven. Dit percentage kwam in de meting van 2013 uit op 19 procent.





Figuur 4.13 – Mate waarin geworven technisch stafpersoneel al elders als technisch staffunctionaris werkzaam zijn geweest (N=177)



Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016

* Gepercenteerd op de TI bedrijven die in de periode 2014-2016 technisch stafpersoneel hebben aangenomen, i.c. 24% (gewogen) van totaal

TI bedrijven over voordelen en nadelen van intersectorale mobiliteit



Aan de TI bedrijven is de vraag voorgelegd hoe zij aankijken tegen de voor- en nadelen van mobiliteit van personeel naar en uit bedrijven in andere branches. De opvattingen van bedrijven hierover geven een indicatie van eventueel draagvlak voor beleid en acties vanuit de branche rond intersectorale mobiliteit.

Hiervoor zijn negen stellingen voorgelegd over voor- en nadelen van doorstroming en uitwisseling van werknemers naar en uit bedrijven van buiten de TI branche. Bedrijven konden telkens aangeven of zij het (zeer) eens dan wel (zeer) oneens zijn met de stellingen. Figuur 4.14 laat zien in welke mate de bedrijven het met deze stellingen eens of oneens zijn. In de bedrijvenenquête van 2013 zijn dezelfde stellingen aan bod gekomen. De stellingen zijn voorgelegd aan alle 482 bedrijven in de enquête, dus niet alleen aan de bedrijven die de afgelopen twee jaar daadwerkelijk nieuw personeel hebben aangenomen. Ook bedrijven die dit niet hebben gedaan kunnen immers opvattingen hebben over intersectorale mobiliteit. 





Figuur 4.14 – Stellingen over intersectorale stromen van technisch personeel (N=480)



Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016





Het overall beeld is dat intersectorale stromen risico’s maar vooral ook kansen voor TI bedrijven met zich meebrengen. Werknemers zijn breder inzetbaar, bedrijven halen meer nieuwe vakkennis in huis en doen nuttige contacten op met andere partijen. Tegelijkertijd is een substantieel deel van de bedrijven van mening dat intersectorale stromen meer wervingskosten met zich meebrengen, dat de bedrijven meer risico lopen om geschoolde vakmensen kwijt te raken en dat het niet per definitie makkelijker wordt om geschoolde vakmensen aan te trekken. Bovendien moeten de bedrijven meer moeite doen om goede mensen vast te houden.

Bij de meeste stellingen zijn er geen grote verschillen tussen de standpunten van TI bedrijven in 2016 en in 2013. In vergelijking met 2013 onderschrijven minder bedrijven in 2016 de stelling dat TI bedrijven door intersectorale stromen gemakkelijker geschoolde vakmensen kunnen aantrekken (41 procent in 2016, 55 procent in 2013). Ook zijn zij het minder vaak eens met de stelling dat TI bedrijven meer risico lopen om geschoolde vakmensen kwijt te raken (45 procent in 2016, 56 procent in 2013).





Faciliteiten in TI bedrijven 



Aan de 482 TI bedrijven is ook de vraag voorgelegd of zij bepaalde faciliteiten hebben voor doorstroming en uitwisseling van technisch personeel met andere branches, en zo ja: welke faciliteiten dat zijn. Een verschil met 2013 is dat het in de huidige meting van 2016 als gesloten vraag is gesteld en in 2013 als open vraag. 



Negen op de tien TI bedrijven hebben geen faciliteiten voor doorstroming en uitwisseling van technisch personeel met andere branches. In 2013 was dat niet anders. Slechts vier procent van de bedrijven is aangesloten bij collegiale in-/uitleen van werknemers. Net als in 2013 werd de uitwisseling van vacatures met andere bedrijven in de regio of met een regionaal netwerk het vaakst genoemd. Enkele bedrijven verschaffen hun werknemers een vergoeding ten behoeve van om- of bijscholingen in het geval zij een baan buiten de TI ambiëren, wat in 2013 eveneens bij enkele bedrijven het geval was. Daarnaast biedt een klein aantal bedrijven detacheringsmogelijkheden aan voor werknemers die de TI-sector willen uitstromen of maken afspraken met detacheerders/uitzendbureaus voor begeleiding/doorplaatsing naar een baan buiten de TI. In 2013 werd de mogelijkheid tot interne doorplaatsing bij andere takken binnen de holding enkele keren genoemd als faciliteit, maar dit wordt in 2016 door enkel één bedrijf genoemd.



In bijna driekwart van de TI bedrijven wordt geen expliciet beleid gevoerd rond doorstroming van monteurs en ander technisch personeel. De overige bedrijven hebben wel een dergelijk doorstroombeleid, hoofdzakelijk gericht op doorstroom binnen de TI (24%). Bij twee procent is het doorstroombeleid ook georiënteerd op andere sectoren dan de TI. 





Beschikbaarheid van opleidingsplaatsen



Mogelijkheden voor opleiding kunnen eraan bijdragen dat werknemers uit andere branches gemakkelijker een overstap naar een baan in de TI kunnen maken. De TI bedrijven in het onderzoek is daarom gevraagd of zij bereid zijn opleidingsplaatsen c.q. bpv-plaatsen open te stellen voor medewerkers uit andere branches die bij hen in de TI willen komen werken. Figuur 4.15 laat zien hoe het met die bereidheid gesteld is. De figuur toont de gegevens voor alle TI bedrijven en daarnaast uitgesplitst naar de verschillende bedrijfsgrootteklassen. 

 

Bijna de helft van de TI bedrijven (48 procent) is bereid om, al dan niet onder voorwaarden, opleidingsplaatsen open te stellen voor potentiële werknemers afkomstig uit andere branches. Dit is hoger dan in de meting van 2013, toen slechts 37 procent hiertoe bereid was. Een bijna even grote groep (46 procent) is niet bereid om opleidingsplaatsen open te stellen voor deze werknemers. Deze groep is kleiner dan in 2013 (59 procent).

De bereidheid om opleidingsplaatsen open te stellen - vaak onder voorwaarden - is relatief hoog onder grotere TI bedrijven. De voorwaarden die in dit kader genoemd worden hebben deels betrekking op (mogelijkheden van) het bedrijf: ruimte in het bedrijf, personeelsbehoeften, beschikbare vacatures, kosten en baten afwegingen. Deels hebben de voorwaarden betrekking op de kandidaat-werknemer: motivatie, interesse, (toekomst)perspectief, geschiktheid, leeftijd en technische achtergrond worden onder meer genoemd. Verder wordt ook de match tussen kandidaat-werknemer en bedrijf als voorwaarde naar voren gebracht.





Figuur 4.15 – Bereidheid om werknemers uit andere branches op te leiden, naar bedrijfsgrootte en totaal (N=480)



Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016





Bijscholing



Het opleiden van nieuwe medewerkers, zeker als dat via een volledige bbl-opleiding gebeurt, vergt de nodige investeringen van de kant van bedrijven. Bij bijscholing, bijvoorbeeld via aanvullende cursussen of trainingen op de werkplek, zullen de kosten vaak lager zijn. Figuur 4.16 laat zien in hoeverre TI bedrijven bereid zijn om bijscholing aan te bieden aan medewerkers uit andere branches die in het bedrijf willen komen werken. 



Figuur 4.16 – Bereidheid om werknemers uit andere branches bijscholing te bieden, naar bedrijfsgrootte en totaal (N=480)



Bron: Enquête onder TI bedrijven 2016





Eerder (figuur 4.15) zagen we dat iets minder dan de helft van de TI bedrijven bereid is om - al dan niet onder voorwaarden - plaatsen voor volledige vakopleidingen open te stellen voor potentiële werknemers afkomstig uit andere branches. Uit figuur 4.16 blijkt dat de bereidheid tot het bieden van bijscholing iets hoger ligt: 55 procent van de bedrijven is bereid tot bijscholing van potentiële werknemers die afkomstig zijn uit andere branches. Middelgrote bedrijven (16 tot en met 50 werknemers) zijn wat vaker bereid tot bijscholing van deze werknemers dan de grootste bedrijven, maar vooral vaker dan de kleinere bedrijven.

Ook voor bijscholing geldt dat voorwaarden niet alleen aan de kant van het bedrijf worden gelegd - het moet nodig zijn en er moet ruimte zijn – maar dat ook naar de overstappers zelf wordt gekeken - ze moeten het willen en ze moeten in het bedrijf passen. Ook hierbij heeft een aantal bedrijven een langere termijn perspectief voor ogen. Nieuwe mensen moeten een bepaalde binding met het bedrijf hebben en niet te snel na hun opleiding weer willen vertrekken.









Samenvatting en conclusies







In dit slothoofdstuk zetten we de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek op een rij. We volgen daarbij de hoofdstukindeling van dit rapport en gaan achtereenvolgens in op intersectorale mobiliteit in de TI (op basis van registerdata), op beroepenmobiliteit van TI monteurs (op basis van een EBB-steekproef) en op de rol van TI bedrijven (op basis van een eigen enquête uit 2016). We sluiten af met enkele concluderende opmerkingen om de bevindingen in beleidsperspectief te plaatsen. 





Intersectorale mobiliteit in de TI 



Baan-baan mobiliteit is in de periode 2007-2015 goed voor ruim 60 procent van de instroom in TI bedrijven. Ervaren werknemers zijn voor TI bedrijven dus de belangrijkste instroomcategorie. Deze werknemers zijn vaak afkomstig uit een ander TI bedrijf (gemiddeld bijna 40 procent van de instroom) maar ook voor een substantieel deel uit andere sectoren (ruim 20 procent). Hiertegen afgezet is het aandeel schoolverlaters in de instroom - gemiddeld 14 procent - vrij gering.

Ook de uitstroom van werknemers uit TI bedrijven betreft voor ongeveer 60 procent baan-baan mobiliteit: werknemers die overstappen naar een ander bedrijf in de TI (36 procent van de uitstroom) of in een andere sector (23 procent).



Over een langere periode bekeken (2000-2017) ligt de gemiddelde instroom in de TI branche ongeveer op hetzelfde niveau als de uitstroom uit de branche: gemiddeld 14.000 per jaar. De verhouding tussen in- en uitstroom varieert echter vrij sterk per jaar onder invloed van de economische conjunctuur. Vóór en na de economische crisis (tot 2009 en vanaf 2016) overstijgt de instroom in de TI de uitstroom, in de crisisjaren ligt de verhouding andersom. Vooral de instroom is sterk conjunctuurgevoelig: in 2008, voor de crisis, bedroeg die ruim 19.000 en op het dieptepunt van de crisis (2013) nog maar 10.000. Sindsdien neemt de instroom in de TI weer toe tot 15.000 in 2017. De ontwikkeling van de uitstroom uit de TI verloopt iets gelijkmatiger. In crisistijd stijgt de gedwongen uitstroom naar een uitkering, maar de vrijwillige uitstroom wordt geremd door de behoefte aan zekerheid bij werknemers. 

Toegespitst op intersectorale mobiliteit: gemiddeld is de instroom van werknemers uit andere branches in de TI in de periode 2007-2015 (5.700) iets lager dan de uitstroom naar andere branches (5.900). Dit licht negatieve saldo is ontstaan in de crisisjaren.



De TI branche heeft een werknemersuitwisseling - zowel wat betreft instroom als wat betreft uitstroom - met een groot aantal andere sectoren. Voor een deel betreft het TI-verwante branches, zoals aan TI gerelateerde handel, advies, vervaardiging en reparatie. Er is echter ook veel intersectorale mobiliteit van werknemers tussen de TI branche en minder verwante sectoren, waarbij de zakelijke dienstverlening en handel het meest in het oog springen. De omvang van deze sectoren speelt daarbij een rol. De bestemmingsbranche van TI werknemers verschilt per beroep. De mobiliteit naar de zakelijke dienstverlening komt vooral voor rekening van TI werknemers in niet-technische beroepen. TI monteurs stromen het vaakst uit naar de industrie en naar TI-verwante branches. Dat laatste geldt ook voor technische staffunctionarissen; zij kiezen in het bijzonder voor de branche TI advies/ontwerp. 

De intersectorale mobiliteit van werknemers tussen de TI branche en andere sectoren vertoont over de jaren heen gezien een redelijk vast patroon. Als we voor 2007 tot en met 2016 de gemiddelde instroom van en uitstroom naar de TI berekenen, blijkt dat er geen branches zijn waarbij voor de TI het verschil tussen in- en uitstroom erg groot is. 



Een deel van de TI monteurs die overstappen naar een andere branche, keert binnen drie jaar weer terug in de TI. Dit percentage herinstromers loopt tussen 2008 en 2013 uiteen van 15 tot 21 procent. Van de 35 tot 55 jarigen stroomt een groter deel opnieuw in (ruim een kwart van de uitgestroomden) dan de jongeren of ouderen (ongeveer een zevende). Ook op de herinstroom is de invloed van de economische crisis zichtbaar. Het lijkt erop dat de gunstiger perspectieven in de TI in de laatste jaren meer monteurs doet besluiten om weer in de TI te gaan werken.





Beroepenmobiliteit in de TI 



In de periode 2014-2017 verandert jaarlijks gemiddeld 9 procent van de TI monteurs van beroep[footnoteRef:11]. Ruim de helft van hen blijft wel in een technisch beroep werkzaam, de overige TI monteurs (4%) komen terecht in een andere beroepsklasse. Het percentage beroepswisselaars bij TI monteurs ligt lager dan gemiddeld voor alle beroepen. Ook blijven de beroepswisselaars onder de TI monteurs wat vaker in dezelfde beroepsklasse werkzaam dan werknemers in andere (technische) beroepen.  [11:  	Het aantal TI monteurs in de EBB-steekproef is te gering om in kaart te brengen naar welke beroepen zij uitstromen.] 


Bij TI monteurs valt de balans tussen de instroom in het beroep en de uitstroom naar een ander beroep licht negatief uit: tegenover de jaarlijkse uitstroom uit het beroep van 9 procent staat in de periode 2014-2017 een instroom van gemiddeld 8 procent.



Beroepenmobiliteit komt - evenals intersectorale mobiliteit - het vaakst voor bij de jongere monteurs. Van jonge TI monteurs (onder de 25 jaar) verandert jaarlijks gemiddeld 19 procent van beroep, waarvan bijna de helft naar een niet-technisch beroep. Monteurs van 55 jaar en ouder veranderen zelden nog van beroep (gemiddeld 4 procent per jaar) en als zij dit wel doen blijven zij overwegend in een technisch beroep werkzaam.



Ruim 60 procent van de TI monteurs die naar een andere branche overstappen (intersectorale uitstroom) veranderen daarbij ook van beroep. De andere (bijna) 40 procent van de branchewisselaars blijft dus monteur. De TI monteurs wijken wat dit betreft nauwelijks af van andere beroepen. Wel zien we dat monteurs, ook als ze intersectoraal mobiel zijn, vaker dan werknemers met andere beroepen in de eigen beroepsklasse - in hun geval: technische beroepen - werkzaam blijven.






TI bedrijven over intersectorale mobiliteit 



Meer dan de helft van de TI bedrijven die in de afgelopen twee jaar (leerling)monteurs hebben aangenomen, geeft aan dat deze (leerling)monteurs daarvoor al elders werkzaam waren. Dit bevestigt het grote aandeel van baan-baan mobiliteit in de instroom in de TI bedrijven die uit de analyse van registerdata naar voren komt. Slechts weinig TI bedrijven geven aan dat de aangenomen (leerling)monteurs afkomstig zijn uit een andere sector dan de TI. In dit opzicht wordt het substantiële aandeel van intersectorale mobiliteit dat uit de analyse van registerdata naar voren komt, in de enquête onder TI bedrijven niet bevestigd. Een mogelijke reden hiervoor is dat de afbakening van branches en sectoren in databestanden en in de beleving van werkgevers niet parallel lopen. 



Een belangrijk deel (39%) van de bedrijven die werknemers van buiten de TI hebben geworven deed dit omdat dergelijke arbeidskrachten binnen de TI niet te vinden waren. Bij (leerling)monteurs speelt dit vaker een rol dan bij technische staffunctionarissen. Ongeveer een op de vijf TI bedrijven heeft bewust voor werknemers uit een andere branche gekozen vanwege de kennisverrijking vanuit die betreffende branche. De meeste TI bedrijven hebben echter niet bewust voor mensen uit een andere branche gekozen. In het selectieproces waren veeleer persoonlijke kenmerken als ambitie, leervermogen, motivatie en een persoonlijke klik van doorslaggevende betekenis. Het gaat vaak om werknemers die bekend zijn vanuit het ‘informele circuit’ of het bredere netwerk.



Intersectorale stromen brengen volgens TI bedrijven risico’s maar vooral kansen met zich mee. Werknemers zijn breder inzetbaar, bedrijven halen meer nieuwe vakkennis in huis en doen nuttige contacten op met andere partijen. Tegelijkertijd is een substantieel deel van de bedrijven van mening dat intersectorale stromen meer wervingskosten met zich meebrengen en dat de bedrijven meer risico lopen om geschoolde vakmensen kwijt te raken.

Bijna dertig procent van de bedrijven die (leerling)monteurs met werkervaring hebben aangenomen vindt het vanuit bedrijfsperspectief (zeer) wenselijk dat (leerling)monteurs vanuit een andere branche naar de TI overstappen. Een groter gedeelte (44 procent) vindt dit minder wenselijk. 



Negen op de tien TI bedrijven hebben geen faciliteiten voor doorstroming en uitwisseling van technisch personeel met andere branches, zoals aansluiting bij collegiale in-/uitleen van werknemers, uitwisseling van vacatures met andere bedrijven in de regio, een vergoeding ten behoeve van om- of bijscholingen voor werknemers die een baan buiten de TI ambiëren, of detacheringsmogelijkheden buiten de TI. In 2013 was dat niet anders. 



Bijna de helft van de TI bedrijven is bereid om, al dan niet onder voorwaarden, opleidingsplaatsen open te stellen voor potentiële werknemers afkomstig uit andere branches. Dit is hoger dan in de meting van 2013, toen 37 procent hiertoe bereid was. De bereidheid om opleidingsplaatsen open te stellen - vaak onder voorwaarden - is relatief hoog onder grotere TI bedrijven. De voorwaarden die in dit kader genoemd worden hebben deels betrekking op (mogelijkheden van) het bedrijf: ruimte in het bedrijf, personeelsbehoeften, beschikbare vacatures, kosten en baten afwegingen. Voor een ander deel hebben de voorwaarden betrekking op de kandidaat-werknemer: motivatie, interesse, (toekomst)perspectief, geschiktheid, leeftijd en technische achtergrond worden onder meer genoemd. Verder wordt ook de match tussen kandidaat-werknemer en bedrijf als voorwaarde naar voren gebracht.

De bereidheid tot het bieden van bijscholing is iets groter dan de bereidheid tot het aanbieden van opleidingsplaatsen: 55 procent van de bedrijven is (onder voorwaarden) bereid tot bijscholing van potentiële werknemers die afkomstig zijn uit andere branches.





Conclusie 



De werkgelegenheid in de TI neemt sinds 2016 weer toe en de verwachting is dat deze groei de komende jaren doorzet. De groei komt enerzijds voort uit een inhaalslag in de woningbouw, waardoor er een grote vraag is naar bouwgerelateerde installaties. Daarnaast genereert de versnelling in de energietransitie eveneens een grote vraag voor de TI branche. Vanuit de economische groei trekt de vraag ook vanuit de industrie en overige bedrijvigheid verder aan. Bovendien nemen installaties een steeds groter deel van de bouwwerkzaamheden in beslag; de installatiequote groeit. Door de sterke toename van het werk in de TI zal er op korte termijn veel behoefte zijn aan medewerkers. Prognoses wijzen uit dat voor alle typen functies in de TI - leerlingmonteurs, monteurs, technische staf en overige functies - in 2022 meer instroom nodig is dan in 2018 het geval is (Vermeulen e.a., 2018). Mede op basis van een analyse van historische gegevens schatten de onderzoekers in dat het realiseren van voldoende instroom in de komende jaren tot problemen zal leiden. Het is duidelijk dat alle zeilen moeten worden bijgezet, zowel wat de instroom van schoolverlaters als wat betreft de zij-instroom. Wij beperken ons hier tot het laatste. 



Bij de huidige krapte op de arbeidsmarkt is de TI als branche erbij gebaat als de zij-instroom toeneemt en de zij-uitstroom afneemt. Voor beide is de aantrekkelijkheid van (het werken in) de branche een belangrijke factor. Spraakmakende ontwikkelingen zoals de energietransitie bieden uitstekende mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van het werken in de TI over het voetlicht te brengen[footnoteRef:12]. Bovendien vraagt het veel van het innoverend vermogen van de bedrijven. Veel TI bedrijven zijn hier al mee bezig. Maar het vergroten van de aantrekkelijkheid van het werk vraagt van de bedrijven ook een (grotere) investering in competentieontwikkeling. Dit versterkt de bedrijfsbinding van zittend personeel en maakt de overstap van potentiële instromende werknemers gemakkelijker. De voor dit onderzoek uitgevoerde enquête wijst uit dat ongeveer de helft van de TI bedrijven bereid is om potentiële werknemers uit andere branches op te leiden of bij te scholen. Hier is nog winst te behalen, want naarmate de arbeidsmarkt krapper is zal de afstand tot het werk in de TI bij potentiële zij-instromers groter kunnen worden en daarmee ook de noodzaak voor (een investering in) competentieontwikkeling en begeleiding.  [12:  Zie o.a. SER (2018).] 
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Bijlage 1 – SBI-klassen die corresponderen met de TI en met de overige schakels in de TI-keten







TI



Er zijn twee gangbare manieren om de TI branche af te bakenen: op basis van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS en op basis van de CAO voor het technisch installatiebedrijf (TI CAO). In dit rapport - met uitzondering van paragraaf 3.2 - is de TI afgebakend op basis van de TI CAO. Alle werknemers die onder de TI CAO vallen worden in dit onderzoek tot de TI branche gerekend. De meesten van hen zijn onder te brengen in dertien SBI-categorieën. Het betreft de gehele bouwinstallatie en enkele branches in de sectoren installatie van industriële machines en buizen- en kabelleggers. Concreet betreft het de volgende SBI-klassen:



33200 Installatie van industriële machines en apparatuur

33210 Installatie van ketels en tanks

33221 Installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap)

33223 Installatie van machines voor een specifieke bedrijfstak

33230 Installatie van elektronische en optische apparatuur

33240 Installatie van elektrische apparatuur

42220 Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels

43200 Bouwinstallatie

43210 Elektrotechnische bouwinstallatie

43220 Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en 

luchtbehandelingsapparatuur

43221 Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair

43222 Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

43290 Overige bouwinstallatie



TI-verwante sectoren (schakels in de TI-keten)



De volgende SBI-klassen worden gerekend tot de TI-verwante sectoren:



TI reparatie

33000 Reparatie en installatie van machines en apparaten

33100 Reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur

33110 Reparatie van producten van metaal

33120 Reparatie en onderhoud van machines

33121 Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en machine-onderdelen (geen gereedschap)

33122 Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen

33123 Reparatie en onderhoud van machines voor een specifieke bedrijfstak

33130 Reparatie van elektronische en optische apparatuur

33140 Reparatie van elektrische apparatuur

33150 Reparatie en onderhoud van schepen

33160 Reparatie en onderhoud van vliegtuigen

33170 Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen

33190 Reparatie van overige apparatuur

95000 Reparatie van computers en consumentenartikelen

95100 Reparatie van computers en communicatieapparatuur

95110 Reparatie van computers en randapparatuur

95120 Reparatie van communicatieapparatuur

95210 Reparatie van consumentenelektronica (geen computers)

95220 Reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten



TI energie

35000 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

35100 Productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas

35110 Productie van elektriciteit

35111 Productie van elektriciteit door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales

35112 Productie van elektriciteit door windenergie

35113 Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht

35120 Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water

35130 Distributie van elektriciteit en gasvormige brandstoffen via leidingen

35140 Handel in elektriciteit en in gas via leidingen

35200 Productie van aardgas

35300 Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht

36000 Winning en distributie van water

37000 Afvalwaterinzameling en -behandeling



TI telecom

61000 Telecommunicatie

61100 Draadgebonden telecommunicatie

61200 Draadloze telecommunicatie

61300 Telecommunicatie via satelliet

61900 Overige telecommunicatie



TI advies/ontwerp

71120 Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

72192 Technisch speur- en ontwikkelingswerk



TI handel

46431 Groothandel in witgoed

46432 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video)

46433 Groothandel in audio- en video-apparatuur

46473 Groothandel in verlichtingsartikelen

46500 Groothandel in ICT-apparatuur

46510 Groothandel in computers, randapparatuur en software

46520 Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

46692 Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek

46695 Groothandel in meet- en regelapparaten

46737 Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal

46742 Groothandel in verwarmingsapparaten

47400 Winkels in consumenten-elektronica

47410 Winkels in computers, randapparatuur en software

47420 Winkels in telecommunicatieapparatuur

47431 Winkels in audio- en videoapparatuur

47432 Winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

47527 Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen

47541 Winkels in witgoed

47542 Winkels in naai- en breimachines

47543 Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur

47544 Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur

47592 Winkels in verlichtingsartikelen



TI maken

25200 Vervaardiging van reservoirs van metaal en van ketels en radiatoren voor centrale 

verwarming

25210 Vervaardiging van ketels en radiatoren voor centrale verwarming

26200 Vervaardiging van computers en randapparatuur

26300 Vervaardiging van communicatieapparatuur

26400 Vervaardiging van consumentenelektronica

26510 Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur

27110 Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren

27120 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen

27400 Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

27510 Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten

27900 Vervaardiging van overige elektrische apparatuur

28250 Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek en 

klimaatregeling
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Monteur	TI advies/ontwerp	TI handel	TI overig* 	Metaal	Bouwnijverheid	Overig techniek /industrie	Handel	ICT diensten	Overige zakelijke dienstverlening	Overig niet technisch en onbekend	4.4343240651965495E-2	7.0709491850431488E-2	0.15556088207094923	5.8005752636625121E-2	7.1668264621284755E-2	0.15963566634707574	0.1181687440076702	3.2118887823585809E-2	0.12751677852348992	0.1622722914669224	Technische staf	TI advies/ontwerp	TI handel	TI overig* 	Metaal	Bouwnijverheid	Overig techniek /industrie	Handel	ICT diensten	Overige zakelijke dienstverlening	Overig niet technisch en onbekend	0.1689291101055807	6.0331825037707398E-2	0.14177978883861236	9.2006033182503777E-2	7.2398190045248903E-2	0.11010558069381599	5.5806938159879346E-2	9.9547511312217202E-2	9.9	547511312217202E-2	9.9547511312217202E-2	Niet-technische functies	TI advies/ontwerp	TI handel	TI overig* 	Metaal	Bouwnijverheid	Overig techniek /industrie	Handel	ICT diensten	Overige zakelijke dienstverlening	Overig niet technisch en onbekend	6.6508313539192399E-2	6.2707838479809971E-2	0.11448931116389546	5.9382422802850374E-2	8.6935866983372967E-2	0.10118764845605702	0.11116389548693589	5.7957244655581962E-2	0.19619952494061754	0.14346793349168649	







intersectorale uitstroom	44%

33%

42%



2008	2012	2016	3137	2207	2248	overige uitstroom	56%

67%

58%



2008	2012	2016	3970	4471	3157	7.107

6.678

5.405



2008	2012	2016	0	0	0	







 na 1 jaar	

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	0.1049669340087238	0.12468671679197994	0.1299039780521262	0.106878908470722	0.10137765798143157	0.12331274307938686	0.11411536328341652	0.1605558840922531	 na 3 jaar	

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	0.17349092444069228	0.2012844611528822	0.18532235939643349	0.15179079022171688	0.169811320754717	0.21413864104323951	







zelfde beroepsklasse	4%

4%

5%



alle beroepen	technische beroepen	TI-monteurs	3.9438896523684278E-2	4.1585873985457475E-2	5.3066365194056053E-2	andere beroepsklasse	6%

5%

4%



alle beroepen	technische beroepen	TI-monteurs	6.119659388925517E-2	4.992836345331831E-2	3.7071839667534134E-2	10%

9%

9%



alle beroepen	technische beroepen	TI-monteurs	0	0	0	







zelfde beroepsklasse	

jonger dan 25 jaar	25-34 jaar	35-44 jaar	45-54 jaar	55 plus	0.1	0.08	0.06	0.04	0.03	andere beroepsklasse	

jonger dan 25 jaar	25-34 jaar	35-44 jaar	45-54 jaar	55 plus	0.09	0.04	0.04	0.03	0.01	19%

12%

10%

7%

4%



jonger dan 25 jaar	25-34 jaar	35-44 jaar	45-54 jaar	55 plus	0	0	0	0	0	







geen beroepswisselaar	

alle beroepen	technische beroepen	TI-monteurs	0.38174487596601792	0.36670641369647122	0.39346464661154396	beroepswisselaar, zelfde beroepsklasse	

alle beroepen	technische beroepen	TI-monteurs	0.21025397658277609	0.30028742416674281	0.39060504013680242	beroepswisselaar, andere beroepsklasse	

alle beroepen	technische beroepen	TI-monteurs	0.40800114745120686	0.33300616213678508	0.2159303132516539	







88%



3%

5%

4%



geen wisseling sector, geen wisseling beroep	wisseling sector, geen wisseling beroep	geen wisseling sector, wisseling beroep	wisseling sector, wisseling beroep	525899.66563900048	15019.670235	30434.618448999998	23153.188151000009	



alleen leerling-werknemer(s)	

1-5	6-15	16-50	51-100	100+	totaal	0.34279555055738881	0.32730749611046389	0.26457638761384117	0.17552904906547304	0.11468855218855221	0.31401705996762957	alleen monteur(s)	

1-5	6-15	16-50	51-100	100+	totaal	0.10324424189369552	8.3095574711832376E-2	4.8232713041026311E-2	2.552378464000522E-2	0	8.3587080174097619E-2	zowel monteur(s) als leerling-werknemer(s)	

1-5	6-15	16-50	51-100	100+	totaal	0.18709458017648439	0.35353751934313193	0.59442365371197647	0.76043491063209501	0.87163299663299665	0.33522203246532206	nee, geen van beide aangenomen	

1-5	6-15	16-50	51-100	100+	totaal	0.36686562737243072	0.23605940983457138	9.2767245633156262E-2	3.8512255662426297E-2	1.3678451178451186E-2	0.26717382739295314	









alleen schoolverlaters	alleen personen die daarvoor bij ander bedrijf werkten	beide, zowel schoolverlaters als al elders werkenden	geen van beide, is bbl ers	anders, n.l.(b.v. werkloos, ww, bijstand)	9.8905164792027558E-2	0.53468121761005449	0.14180046112439748	0.13281022330718098	9.1802933166340625E-2	







allemaal in TI-bedrijf	sommigen in TI-bedrijf, anderen in bedrijf uit andere sector	allemaal in bedrijf uit een andere sector	weet niet	0.72944288099854926	7.896582681617019E-2	0.10538789075129371	8.6203401433987595E-2	





allemaal in TI-bedrijf	

1-5	6-15	16-50	51-100	100+	0.69474114895832717	0.69895983539669915	0.78085441484075357	0.83943442831047976	0.83387622149837137	sommigen in TI-bedrijf, anderen in bedrijf uit andere sector	

1-5	6-15	16-50	51-100	100+	4.9391984393274052E-2	9.2329224530277865E-2	0.10683088390031151	8.9432292798007115E-2	0.13587715216379717	allemaal in bedrijf uit een andere sector	

1-5	6-15	16-50	51-100	100+	0.16065693677249007	6.9077981943993838E-2	7.2351008452062229E-2	4.3965600835141193E-2	3.024662633783156E-2	weet niet	

1-5	6-15	16-50	51-100	100+	9.5209929875908747E-2	0.13963295812902884	3.9963692806872758E-2	2.7167678056372036E-2	0	











we hebben de kennis uit die sector nodig	we werken samen met het bedrijf waar deze persoon/personen vandaan komen	binnen onze branche zijn deze mensen niet te vinden	anders	0.16890675638457964	2.2370050458755689E-2	0.38815969701871245	0.42446068567115847	







zeer wenselijk	wenselijk	minder wenselijk	zeker niet wenselijk	geen mening/maakt niet uit	2.4979832573810506E-2	0.26915314204274221	0.40967119464216645	2.6626956030550972E-2	0.2695688747107306	







ja	sommigen wel, anderen niet	nee	weet niet	0.69234778001769248	6.9620745445664933E-2	0.1423228375504054	9.570863698623791E-2	





ja	

totaal	1-5	6-15	16-50	51-100	100+	0.244167646876742	9.8278460912216162E-2	0.31473089299385787	0.48108898509771003	0.67804306916689938	0.66509511993382986	nee	

totaal	1-5	6-15	16-50	51-100	100+	0.75583235312325969	0.90172153908778385	0.68526910700614208	0.51891101490228986	0.32195693083310034	0.33490488006617047	













alleen personen die daarvoor bij ander bedrijf werkten	alleen schoolverlaters	beide, zowel schoolverlaters als al elders werkenden	anders, n.l. b.v. werkloos, ww, bijstand)	0.81695054321722049	0.12136482501519819	4.0824212373071884E-2	2.0860419394509576E-2	





allemaal in TI-bedrijf	

totaal	1-5	6-15	16-50	51-100	100+	0.70282372490506528	0.45261814589165156	0.66589422354233763	0.87238642210698603	0.79683568934721694	0.63500471663885083	sommigen in TI-bedrijf, anderen in bedrijf uit andere sector	

totaal	1-5	6-15	16-50	51-100	100+	5.7818093856489755E-2	0	0.10277972809564831	0	8.0449274352476341E-2	0.21660256875408179	allemaal in bedrijf uit een andere sector	

totaal	1-5	6-15	16-50	51-100	100+	0.2123960311222409	0.5473818541083485	0.17856069104705433	0.11656116087194185	8.4013777081459781E-2	0.12480952035411078	weet niet	

totaal	1-5	6-15	16-50	51-100	100+	2.6962150116204606E-2	0	5.276535731495989E-2	1.1052417021072219E-2	3.8701259218846935E-2	2.3583194252956977E-2	















we hebben de kennis uit die sector nodig	we werken samen met het bedrijf waar deze persoon/personen vandaan komen	binnen onze branche zijn deze mensen niet te vinden	anders	0.21279902554198135	7.4205582147984428E-3	0.24883265368886839	0.57289388536980745	





zeer wenselijk	

totaal	1-5	6-15	16-50	51-100	100+	2.8101689758759	766E-2	0	7.6094789085170006E-2	1.0420850334153806E-2	0	0	wenselijk	

totaal	1-5	6-15	16-50	51-100	100+	0.31086840219999007	8.803603773141068E-2	0.26188069491741772	0.42720479337337225	0.40909494370747668	0.46339162615194857	minder wenselijk	

totaal	1-5	6-15	16-50	51-100	100+	0.37235612813068997	0.45934581637693772	0.27158706776396913	0.44397770473667569	0.39985532995155559	0.25397286118569057	zeker niet wenselijk	

totaal	1-5	6-15	16-50	51-100	100+	8.36635809638046E-3	0	0	1.1052417021072219E-2	0	7.7643131848196822E-2	geen mening/maakt niet uit	

totaal	1-5	6-15	16-50	51-100	100+	0.28030742181418017	0.45261814589165156	0.39043744823344328	0.10734423453472626	0.19104972634096795	0.20499238081416446	













ja	sommigen wel, anderen niet	nee	weet niet	0.78967805543472314	4.9256306908422934E-2	0.12655012902741281	3.4515508629441367E-2	





Eens	

1. TI bedrijven zullen meer moeten doen om goede mensen ‘vast te houden’	2. TI werknemers die weg moeten kunnen makkelijker een nieuwe baan vinden 	3. TI bedrijven kunnen hun medewerkers breder inzetten	4. TI bedrijven halen met nieuwe mensen ook meer nieuwe vakkennis in huis	5. TI bedrijven krijgen meer nuttige contacten met andere bedrijven/partijen	6. TI bedrijven kunnen hun medewerkers betere loopbaanmogelijkheden bieden	7. TI bedrijven lopen meer risico geschoolde vakmensen kwijt te raken	8. TI bedrijven kunnen gemakkelijker geschoolde vakmensen aantrekken	9. TI bedrijven zullen meer kosten voor werving moeten maken	0.74	0.72	0.69	0.66	0.63	0.52	0.45	0.41	0.4	Weet ik niet	

1. TI bedrijven zullen meer moeten doen om goede mensen ‘vast te houden’	2. TI werknemers die weg moeten kunnen makkelijker een nieuwe baan vinden 	3. TI bedrijven kunnen hun medewerkers breder inzetten	4. TI bedrijven halen met nieuwe mensen ook meer nieuwe vakkennis in huis	5. TI bedrijven krijgen meer nuttige contacten met andere bedrijven/partijen	6. TI bedrijven kunnen hun medewerkers betere loopbaanmogelijkheden bieden	7. TI bedrijven lopen meer risico geschoolde vakmensen kwijt te raken	8. TI bedrijven kunnen gemakkelijker geschoolde vakmensen aantrekken	9. TI bedrijven zullen meer kosten voor werving moeten maken	0.12	0.19	0.16	0.14000000000000001	0.19	0.26	0.18	0.16	0.2	Oneens	

1. TI bedrijven zullen meer moeten doen om goede mensen ‘vast te houden’	2. TI werknemers die weg moeten kunnen makkelijker een nieuwe baan vinden 	3. TI bedrijven kunnen hun medewerkers breder inzetten	4. TI bedrijven halen met nieuwe mensen ook meer nieuwe vakkennis in huis	5. TI bedrijven krijgen meer nuttige contacten met andere bedrijven/partijen	6. TI bedrijven kunnen hun medewerkers betere loopbaanmogelijkheden bieden	7. TI bedrijven lopen	 meer risico geschoolde vakmensen kwijt te raken	8. TI bedrijven kunnen gemakkelijker geschoolde vakmensen aantrekken	9. TI bedrijven zullen meer kosten voor werving moeten maken	0.14000000000000001	0.09	0.15	0.2	0.18	0.22	0.37	0.43	0.4	







ja, zonder meer	[WAARDE]%
[WAARDE]%
[WAARDE]%
[WAARDE]%
[WAARDE]%
[WAARDE]%

1 t/m 5	6 t/m 15	16 t/m 50	51 t/m 100	100+	totaal	20.613732815843868	19.430094194263908	25.576404009243138	27.632910755655161	16.521918941273789	21.199961393914784	ja, maar onder voorwaarden	[WAARDE]%
[WAARDE]%
[WAARDE]%
[WAARDE]%
[WAARDE]%
[WAARDE]%

1 t/m 5	6 t/m 15	16 t/m 50	51 t/m 100	100+	totaal	21.618806953059185	28.652506634277181	37.092338874158123	42.35087972432224	53.626964433416077	27.182412641355363	nee	[WAARDE]%
[WAARDE]%
[WAARDE]%
[WAARDE]%
[WAARDE]%
[WAARDE]%

1 t/m 5	6 t/m 15	16 t/m 50	51 t/m 100	100+	totaal	52.493863880929048	45.604106248213114	31.506101731002982	21.777512133016153	28.507030603804818	45.975479043562437	weet niet	[WAARDE]%
[WAARDE]%
[WAARDE]%
[WAARDE]%
[WAARDE]%
[WAARDE]%

1 t/m 5	6 t/m 15	16 t/m 50	51 t/m 100	100+	totaal	5.2735963501678587	6.3132929232457764	5.8251553855957559	8.2386973870064129	1.3440860215053771	5.6421469211675523	



ja, zonder meer	26%
30%
33%
28%
22%

1 t/m 5	6 t/m 15	16 t/m 50	51 t/m 100	100+	totaal	25.6547007306919	29.581527255702206	33.238600107668084	27.526891393303849	22.435897435897449	27.755386308050372	ja, maar onder voorwaarden	23%

23%
38%
42%
45%

1 t/m 5	6 t/m 15	16 t/m 50	51 t/m 100	100+	totaal	23.458373132463588	23.393756583908484	38.355147132338665	42.459771110545951	45.132340777502094	26.814892308008758	nee	45%

44%
25%
24%
28%

1 t/m 5	6 t/m 15	16 t/m 50	51 t/m 100	100+	totaal	45.489196803172618	44.262083019128589	25.313350334351931	23.879702282465317	28.39950372208439	41.044528404827169	weet niet	5%
3%
3%
6%
4%

1 t/m 5	6 t/m 15	16 t/m 50	51 t/m 100	100+	totaal	5.3977293336718759	2.7626331412606944	3.0929024256413276	6.1336352136848546	4.0322580645161308	4.3851929791138478	
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