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Colofon  
 
In opdracht van de regio West-Brabant heeft Wise up Consultancy 3 Human Capital Roadmaps 
ontwikkeld voor de topsectoren maintenance, biobased economy en logistiek.   
 
Dit rapport is opgesteld in opdracht van RWB als onderdeel van het rpA uitvoeringsprogramma 
‘West-Brabant werkt en pakt door!’ Vanuit de regio West-Brabant is het proces begeleid door een 
begeleidingscommissie onder leiding van A. Persons en C. Budding. Wij willen hen bedanken voor 
hun inzet als procesbegeleiders. Daarnaast willen wij de leden van de begeleidingscommissie 
bedanken voor hun inhoudelijke feedback op het geleverde resultaat: Emmy Bakker, Albert 
Mandemakers en Han van Osch.  
 
Uitgave: ‘Human Capital Roadmaps maintenance, biobased economy en logistiek‘, door Wise up 
Consultancy in opdracht van de regio West-Brabant.   

 
Auteurs: mevrouw drs. A.I.H. Willems MMS, mevrouw M.J.D. Geenen MSc en dhr. M. Bakermans 
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1 Inleiding  
De regio West-Brabant heeft in haar uitvoeringsprogramma ‘West-Brabant werkt en pakt door! 
2012-2015’ een aantal ambities geformuleerd voor de arbeidsmarkt in de regio. Eén van die ambities 
is de focus op topsectoren en de bijbehorende opgave om te zorgen dat deze nu en in de toekomst 
voldoende gekwalificeerd personeel hebben.  

1.1 Topsectoren 

Topsectoren zijn kennisspeerpunten waarmee een regio haar groei- en concurrentiekracht verder wil 
stimuleren en een dynamische en economische economie kan behouden en uitbouwen. Om deze 
ontwikkeling te realiseren zijn een goede personeelsvoorziening en een juiste afstemming tussen 
onderwijs en bedrijfsleven kritische succesfactoren.  
 
De topsectoren voor de regio West-Brabant zijn maintenance, logistiek en biobased economy met 
de volgende doelstellingen:  

− West-Brabant is in 2015 een maintenance topregio waar kapitaalintensieve industrie zich 
graag wil vestigen en gevestigd wil blijven.  

− West-Brabant is in 2015 een internationale logistieke hotspot voor innovatie en vestiging.  
− West-Brabant is in 2015 een topregio geworden door biobased innovaties toe te passen in 

zowel de procesindustrie als de landbouw.  
(bron: uitvoeringsprogramma regio West-Brabant 2012-2015).  

1.2 Doel van de Human Capital Roadmaps  

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren worden deze voor West-Brabant vertaald naar 
zogenaamde Human Capital Roadmaps die het thema onderwijs-arbeidsmarkt verder uitdiepen.  Een 
Human Capital Roadmap gaat per topsector dieper in op de samenstelling van de arbeidsmarkt, de 
knelpunten en oplossingsrichtingen.  Zo kunnen overheid, bedrijfsleven en onderwijs als Triple Helix 
gezamenlijk en op basis van een heldere analyse acties op gang brengen die moeten zorgen voor een 
betere aansluiting onderwijs – bedrijfsleven. Door een duidelijk toekomstbeeld voor deze sectoren te 
creëren, wordt het mogelijk actielijnen uit te zetten om ook in de toekomst aan deze behoeften te 
blijven voldoen. Daarmee versterkt de regio haar concurrentiepositie in de wereld (bron: 
uitvoeringsprogramma regio West-Brabant 2012-2015).  

1.3 Beleidsmatige aanpak  

Op dit moment spelen er veel ontwikkelingen in West-Brabant. Om hieraan meer sturing te geven 
heeft de Regio West-Brabant, de gemeenschappelijke regeling van 19 gemeenten in de regio, voor 
iedere topsector een stuurgroep ingesteld van ondernemers, onderwijs en overheden. Iedere sector 
ontwikkelt zich verder op basis van een vijftal pijlers die de stimulering van de sector richting geven. 
Het gaat hierbij om: 

A. Gezamenlijke R&D en business development 
B.   Toplocaties en shared facilities 
C. Onderwijs en arbeidsmarkt 
D. Financieringsinstrumenten 
E. Speerpuntbranding en acquisitie 

Aan de sectoren is gevraagd op basis van deze pijlers een businesscase te maken waarin deze worden 
uitgewerkt tot een concreet actieprogramma. Op dit moment wordt gewerkt aan deze 
businesscases. De informatie uit iedere Human Capital Roadmap vormt de input voor de verdere 
ontwikkeling van pijler C onderwijs en arbeidsmarkt.  
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1.4 Techniekpact 

Naast de ontwikkelingen rondom de topsectoren, zowel landelijk als regionaal, is er sinds mei 2013 
het techniekpact dat tot doel heeft te zorgen voor een impuls aan het aantal technici om in te 
kunnen spelen op de verwachte tekorten. Het landelijk techniekpact rust op 3 pijlers:  

1. Kiezen: hierbij ligt de focus op het bevorderen van de instroom in de techniek, al vanaf het 
primair onderwijs, en op deskundigheidsbevordering van zowel nieuwe als huidige docenten.  

2. Leren: dit betreft het intensiveren van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, 
gericht op het verbeteren van opleidingen voor nieuw technisch talent en het aantrekken 
van talent uit het buitenland.  

3. Werken: deze pijler is gericht op het behouden van technische vakkrachten voor de techniek 
middels het voorkomen van uitval: zij-instroom,  werk-naar-werk, duurzame inzetbaarheid 
en leven lang leren.   

 
De acties beschreven in het landelijk techniekpact krijgen een vertaling naar de regio’s, zo ook naar 
West-Brabant. Het is belangrijk om in deze vertaling de verbinding te zoeken met het 
uitvoeringsprogramma ‘West-Brabant werkt en pakt door! en deze Human Capital Roadmaps die alle 
drie een sterke relatie hebben met de techniek en waarin eveneens acties beschreven staan die 
bijdragen aan voldoende human capital, nu en in de toekomst. 

1.5 Werkwijze  

Om de Human Capital Roadmaps te realiseren is de volgende aanpak gehanteerd: 
 
Stap 1. Deskresearch.  
Het vergaren van zoveel mogelijk achtergrondinformatie met als doel het vormen van een kader voor 
het ontwikkelen van de Human Capital Roadmaps. Vanuit het deskresearch is een eerste frame van 
de Human Capital Roadmaps ontwikkeld en afgestemd met de opdrachtgever.  
 
Stap 2. Analyse 
Vervolgens is een analyse gemaakt van trends en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs-
arbeidsmarkt; per topsector, op (middel)lange termijn en via de volgende stappen: 

• Inventarisatie bij de 3 O’s middels interviews. Zie bijlage 1 voor een lijst van geïnterviewde 
personen. In deze gesprekken is, naast informatie over de huidige arbeidsmarktsituatie, 
nadrukkelijk ook gevraagd naar de ambities voor de sector en acties die nodig zijn om deze 
ambities te realiseren.  

• Het maken van een factsheet per sector met kwantitatieve en kwalitatieve  gegevens over de 
sector, nu en in de toekomst. Zoveel mogelijk op basis van beschikbaar cijfermateriaal zodat 
een beeld ontstaat van de knelpunten en kansen die zich zullen gaan voordoen tot 2020. 
 

Stap 3. Uitwerking actieplan en structuur  
• Het vergelijken van de ambities met de huidige stand van zaken in de sector en een vertaling 

naar benodigde acties op meerdere te onderscheiden niveaus.  
• De acties wordt middels consultatieronden per sector getoetst bij werkgevers. Overheden en 

onderwijs worden geconsulteerd via de ingestelde begeleidingscommissie.  
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1.6 Opbouw van het rapport  

In dit rapport worden de Human Capital Roadmaps voor de 3 topsectoren maintenance, biobased 
economy en logistiek in West-Brabant gepresenteerd. Belangrijkste onderdelen van iedere Roadmap 
zijn:  

1. Een analyse van de sector in beschrijvende vorm, ondersteund met kengetallen. 
2. De opgave voor de sector in West-Brabant.  
3. De ambities voor de sector vergeleken met de huidige stand van zaken.   
4. Op basis van onderdeel 1 t/m 3 de formulering van concrete adviezen waarmee de regio aan  

de slag kan.  
 
In het volgende hoofdstuk wordt eerst een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de West-
Brabantse arbeidsmarkt als geheel. In de hoofdstukken daarna worden achtereenvolgens de Human 
Capital Roadmaps gepresenteerd voor maintenance, logistiek en biobased economy.  
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2 De arbeidsmarkt in West-Brabant  
In dit hoofdstuk wordt een compact beeld geschetst van de situatie op de arbeidsmarkt in West-
Brabant. Daarbij wordt achtereenvolgens ingegaan op de algemene situatie in West-Brabant, de 
werkgelegenheid, de vergrijzing en ontgroening, de aanbodzijde van de arbeidsmarkt en de in- en 
uitstroom in het onderwijs.  

2.1 West-Brabant 

De regio West-Brabant heeft op 1-1-2012 688.398 inwoners, met een omvang van de 
beroepsbevolking van 330.270 personen (bron: gemeente Breda, afdeling Onderzoek & Informatie). 
De verwachting is dat de beroepsbevolking in de jaren tot 2015 licht zal stijgen maar dat er daarna 
tot 2020 sprake zal zijn van een afvlakkende groei en na 2020 een krimp. Deze daling is een direct 
gevolg van de afnemende bevolkingsomvang van 15–64 jaar, de vergrijzing en van een stabilisatie 
van de arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen (bron: arbeidsmarkt West-Brabant 2010-2040, 
RPA 2011).  

2.2 De vraag naar arbeidskrachten  

Werkgelegenheid  
Het afgelopen jaar is de Nederlandse economie voor de tweede maal in drie jaar in een recessie 
terecht gekomen. Tot 2012 waren de effecten van de recessie op de werkgelegenheid in West-
Brabant beperkt. Echter, in 2012 was er sprake van een flinke terugval in de werkgelegenheid: in dat 
jaar zijn er ruim 7.500 banen verdwenen in West-Brabant, een daling van -2,3% van de 
werkgelegenheid. In totaal zijn er in West-Brabant 54.248 bedrijven gevestigd, het laagste niveau van 
de afgelopen 5 jaar. In West-Brabant hebben vooral de sectoren industrie (-1.435), landbouw              
(-1.361) en bouwnijverheid (-1.361) flinke klappen gehad. Daar staat tegenover dat in de industrie 
nog altijd relatief de meeste vacatures zijn, evenals in de handel en reparatie. In relatie tot de 3 
topsectoren betekent dit dat met name de maintenance sector de crisis zeker niet te boven is, maar 
dat er nog altijd werk is. De eerste tekenen van verbetering in de logistiek dienen zich aan, het aantal 
uitzendbanen in deze branche is in 2012 met 200 toegenomen (bron: werkgelegenheidsenquête 
regio West-Brabant 2009-2012, regio West-Brabant).  
 
Vergrijzing, ontgroening en vervanging  
Naast ontwikkelingen in de werkgelegenheid als gevolg van de economische situatie zijn ook andere 
ontwikkelingen van belang om de situatie op de arbeidsmarkt goed in beeld te brengen. Zo vergrijst 
de arbeidsmarkt in West-Brabant in een snel tempo en komen er minderen jongeren bij. Sinds 2000 
is in West-Brabant de bevolkingsgroep van 0-15 jaar kleiner dan de groep van 50-65. Het verschil is 
rond 2021 het grootst, zo is de verwachting (bron: vergrijzing en krapte, arbeidsmarkt in West-
Brabant, UWV 2011). Door deze ontwikkeling ontstaat er gedurende een lange periode, los van de 
economische situatie, een ‘gat’ op de arbeidsmarkt. In West-Brabant ziet deze trend er als volgt uit:  
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Grafiek 1. Bevolkingsontwikkeling 1988-2040, West-Brabant (bron: CBS).   

 
Een gevolg van de vergrijzing  en ontgroening is het ontstaan van een grote vervangingsvraag. De 
verwachting is dat er in West-Brabant tot 2020 tienduizenden banen zullen vrijvallen als gevolg van 
deze ontwikkelingen. Daar komt nog bij dat ook de arbeidsmarkt in de komende jaren weer langzaam 
aan zal trekken en er als gevolg van de economische situatie meer vraag zal zijn (bron: meerjarenvisie 
op de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt 2011-2015 met een doorkijk naar 2020, RPA 
2011). Nader inzoomend op de vervangingsvraag laat zien dat deze in bepaalde beroepsgroepen 
groter is dan in andere beroepen. Onderstaande grafiek laat zien dat de vervangingsvraag in 
verhouding het grootst is in de agrarische, transport, technische en industrieberoepen.  
 

 
Grafiek 2. Vervangingsvraag naar beroepsklasse, prognose 2011-2016 en realisatie 2006-2010 als gemiddeld jaarlijks percentage van de 
werkgelegenheid in het basisjaar (bron: ROA).  
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Aan de andere kant neemt de arbeidsparticipatie toe.  De trendmatige ontwikkeling van de 
participatiegraad wijst op een toename van de participatie in 2012-2013. Daarmee wordt de afname 
van de potentiele beroepsbevolking geheel of gedeeltelijk gecompenseerd (bron: arbeidsmarkt-
prognose 2012-2013). Onderstaande grafiek illustreert dat dit voor West-Brabant het geval is. De 
toemane van de arbeidsparticipatie is groter dan de daling van de bevolking. Het is echter lastig om 
exacte aantallen te geven omdat de economische situatie nog altijd voor onzekerheid zorgt.  

Grafiek 3. Ontwikkelingen participatiegraad en bevolking per arbeidsmarktregio, UWV arbeidsmarktprognoses 2012-2013.   

2.3 Het aanbod van arbeidskrachten  

Eind december 2012 stonden 18.401 niet-werkende werkzoekenden (nww) ingeschreven in de 
arbeidsmarktregio West-Brabant, dit is een stijging van +16,5% ten opzichte van een jaar eerder en 
komt neer op 6,2% van de beroepsbevolking in West-Brabant. De grafiek hieronder illustreert dit.  
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Grafiek 4. Instroom, uitstroom en stand niet-werkende werkzoekenden (bron: UWV). 
 
De stijging heeft zich vooral voorgedaan bij mensen met een opleiding op mbo-niveau. Het aantal 
niet-werkende werkzoekenden is het grootst bij de beroepsgroepen productiemedewerkers, 
chauffeurs, receptionisten en administratieve employés, commercieel employés en bouwvakkers. De 
uitstroom van nww’ers in november 2012 is +8% hoger dan een jaar ervoor, maar wel een stuk lager 
(-13%) dan een maand eerder in oktober 2012. Dit is in lijn met de landelijke trend die laat zien dat er 
eind 2012 een dip zat in de economie.  
 
Er stonden in december 2012 1.775 vacatures open bij UWV Werkbedrijf in West-Brabant, dat is -
11% minder vacatures op dan een jaar eerder. De vacatures die er zijn, zitten vooral in de technische 
en industrieberoepen, verzorgende en dienstverlenende beroepen en economisch-administratieve 
beroepen. Als we vervolgens kijken naar wat werkgevers zoeken, dan ontstaat het volgende beeld:  
 
Meest gevraagde beroepen door werkgevers                            Totaal werkzoekenden  
 Vacatures  < 6 mnd >=6 mnd 
Vakkenvullers 255 80 66 
Monteurs 164 136 108 
Aannemers en installateurs 107 172 163 
Bouwvakkers 103 652 351 
Commercieel employés 101 536 532 
Bankwerkers en lassers 99 59 72 
Elektromonteurs 79 55 49 
Productiemedewerkers 76 795 1.351 
Chauffeurs 61 760 826 
Metaalarbeiders 67 47 55 
Werktuigbouwkundig ontwerper en hoofd technische dienst 45 26 23 
Weg- en waterbouwkundige arbeiders 41 64 47 
Verzorgend personeel 40 289 271 
Technisch-commercieel employés 37 30 35 
Hulpkrachten horeca en verzorging 33 346 496 
Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulp 32 25 34 
Interieurverzorgers 30 312 525 
Systeemanalisten 27 70 94 
Procesoperators 26 43 58 
Verkopers 25 323 361 
Politieagenten, onderofficiers en beveiligingsemployés 23 56 53 
Weg- en waterbouwkundige vakkrachten  21 38 30 
Laders en lossers 18 87 81 
Weg- en waterbouwkundig ontwerpers en projectleiders 16 5 8 
Elektrotechnisch ontwerpers en bedrijfshoofden 16 12 7 
Tabel 1. De 25 meest gevraagde beroepen door werkgevers (bron: UWV).  
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De 25 meest gevraagde beroepen omvatten 86,3% van alle openstaande vacatures. De vergelijking 
tussen het aantal openstaande vacatures en het aantal kortdurend ingeschreven niet-werkende 
werkzoekenden vormt een indicatie voor de spanning op de arbeidsmarkt. Zo is een kanteling 
zichtbaar in de vraag-aanbod match, het duidelijkst is dit te zien in de bouw waar tot enige jaren 
geleden sprake was van krapte is de markt nu zeer ruim (bron: basisset regionale 
arbeidsmarktinformatie december 1012, UWV).  

2.4 Onderwijs  

Wat betreft het onderwijs zijn er in West-Brabant verschillende trends te zien kijkend naar het aantal 
studenten en geslaagden de afgelopen jaren.  
 
Aantal studenten  2009/'10 2009/'10 2010/'11 2010/'11 2011/'12 
 Studenten  Geslaagden Studenten  Geslaagden  Studenten   
Assistentopleiding (niveau 1) 1.532 993 1.116 870 937 
Basisberoepsopleiding (niveau 2) 4.274 2.753 4.217 1.838 4.123 
Vakopleiding (niveau 3) 4.678 1.799 4.652 1.617 4.702 
Middenkaderopleiding (niveau 4a) 7.882 2.034 8.030 2.089 8.192 
Specialistenopleiding (niveau 4b) 239 105 218 86 121 
Hoger beroepsonderwijs 16.446 2.908 16.978 2.918 17.438 
Wetenschappelijk onderwijs 3.123 662 3.268 746 3.345 
Tabel 2. Ontwikkeling aantal studenten  en geslaagden 2009-2012 (bron: CBS).  
 
Zo is te zien dat het aantal studenten en geslaagden in de lagere opleidingen, mbo niveau 1 en 2, 
terugloopt evenals de specialistenopleiding op niveau 4. Het aantal studenten en geslaagden op 
niveau 3, de kaderopleiding niveau 4 en het aantal studenten in hoger en wetenschappelijk 
onderwijs neemt toe.  

2.5 Conclusies 

In dit hoofdstuk is een algemeen beeld geschetst van de arbeidsmarkt in West-Brabant als geheel; 
hoe staat het met de werkgelegenheid, hoe is het aanbod en hoe staat het onderwijs ervoor? Uit 
deze analyse blijkt dat in West-Brabant, net als de rest van Nederland, met name in de techniek nu al 
sprake is van een tekort die als er niets gebeurt de komende jaren nog verder zullen oplopen.  
 
Echter, de economische crisis heeft zijn sporen nagelaten en het is nog maar zeer de vraag hoeveel 
van de verwachte krapte echt realiteit wordt. Veel rapporten die verwachtingen uitspreken hebben 
nog geen rekening kunnen houden met de meest recente gevolgen van de crisis en dat maakt cijfers 
over voorspellingen moeilijk interpreteerbaar. De algemene opvatting is dat er zeker sprake zal zijn 
van een groeiende krapte de komende jaren maar de snelheid waarmee die zich aandient is onzeker. 
Naast de crisis zijn ook andere ontwikkelingen van invloed op de omvang van het tekort: de 
digitalisering wat maakt dat er steeds minder mensenhanden nodig zijn, de vergrijzing, de daling van 
de bevolking met aan de andere kant een verhoging van de arbeidsparticipatie en tot slot de 
verhoging van de pensioenleeftijd die ervoor zorgt dat de vervangingsvraag opschuift.  
 
Ondanks deze onzekere factoren gaat de regio West-Brabant sterk inzetten op de topsectoren 
maintenance, biobased economy en logistiek om ervoor te zorgen dat er de komende jaren 
voldoende en gekwalificeerd technisch personeel beschikbaar is voor deze topsectoren.  
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3 Human Capital Roadmap maintenance  

3.1 Maintenance in Nederland 

Nederland heeft in de afgelopen decennia een sterke reputatie opgebouwd in onderhoud van 
hoogwaardige goederen en installaties. Nederland wordt daarbij gekenmerkt door de aanwezigheid 
van kapitaalintensieve maak- en productiebedrijven en zeer gespecialiseerde en vakkundige 
onderhoudsfirma's. De Nederlandse onderhoudssector telt momenteel zo'n 150.000 directe 
arbeidskrachten en is jaarlijks goed voor een omzet van 18 miljard euro (exclusief de 
vastgoedsector). Het zwaartepunt ligt in Zuid-Nederland, inclusief de regio Rotterdam, waar alleen al 
meer dan 1.500 bedrijven actief zijn.  
 
Maintenance is een multidisciplinaire en crosssectorale activiteit. De sector staat in nauwe 
verbondenheid met bijna alle landelijk benoemde topsectoren. Om de activiteiten in de sector op 
wereldniveau te brengen, is het noodzakelijk dat er een goede en duurzame samenwerking is tussen 
alle spelers in de waardeketen. Daarbij gaat het zowel om asset owners (eigenaren), original 
equipment manufacturers/OEM’ers (leveranciers), service suppliers (onderhouders), onderwijs- en 
onderzoekinstellingen en overheden (nationaal, regionaal en lokaal). Alleen gezamenlijk kunnen zij 
de ketens optimaliseren, kennis ontwikkelen en valoriseren, zorgen voor efficiënt, effectief en 
slimmer onderhoud tegen minimale kosten en daarmee maintenance tot een internationaal export 
product maken (bron: worldclassmaintenance.com).  

3.1.1 Landelijke trends 

De maintenance-markt is sterk in ontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt gevoed door een zestal 
macro-economische trends:  

1. Globalisering: verplaatsing fabrieken naar lagelonenlanden. Door het bouwen van nieuwe 
fabrieken elders moeten oudere Nederlandse fabrieken hier tegen concurreren. 
Kanttekening hierbij is dat het werk vaak alleen verplaatst wordt als het eenvoudig en 
arbeidsintensief is. Op het gebied van hightech vindt vaak de tegenovergestelde verplaatsing 
plaats.   

2. Financiële crisis: de industrie is hard geraakt door de crisis. De crisis kan echter wel een 
positieve bijdrage leveren aan het imago van de sector. Onderhoud wordt steeds 
belangrijker om kosten te besparen voor nieuwe installaties. Onderhoud is niet langer een 
kostenpost maar een factor van economische waarde. Daarnaast levert onderhoud een 
belangrijke bijdrage aan de veiligheid; denk aan het goed onderhouden van gasleidingen, 
waterkeringen etc.  

3. Duurzame samenleving: bewustwording van het belang van onderhoud om bijvoorbeeld 
milieurampen te voorkomen.  

4. Veroudering installaties: marktonderzoek van Mainnovation en TNS NIPO laat zien dat 55% 
van de installaties in Nederland tussen nu en 10 jaar het einde van de levensduur bereikt. Dit 
dwingt bedrijven tot het maken van scherpe keuzes: wordt de fabriek gesloten, verplaatst 
naar lage lonenlanden of behouden middels goed onderhoud. 

5. Vergrijzing en ontgroening: de sector krijgt te maken met een sterke vergrijzing en minder 
aanwas van jonge mensen. Er is enerzijds behoefte aan een sterke onderwijskolom voor de 
instroom van jong talent om de vervangingsvraag op te vangen en aan de andere kant aan 
duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers.  

6. Opkomst van mechatronica: installaties die zelf hun technische toestand kunnen 
meten en aangeven wanneer zij preventief onderhoud nodig hebben en de komst van steeds 
betere meetgereedschappen. Dit zorgt enerzijds voor minder behoefte aan 
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onderhoudspersoneel, maar vergt van het personeel dat ze meer competenties hebben om 
met de toenemende complexiteit te kunnen werken. De komst van mechatronica heeft ook 
gezorgd voor de opkomt van een nieuwe markt, namelijk Condition Based Monitoring1.   
 

Als we deze trends vertalen naar de werkgelegenheidsontwikkeling voor de komende jaren tot aan 
2020 dan zal de maintenancemarkt gaan groeien. Belangrijkste randvoorwaarden om deze groei te 
kunnen bewerkstelligen zijn het zorgen voor voldoende goed opgeleide onderhoudsmedewerkers, 
een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en het ontwikkelen van een sterk maintenance merk voor 
de regio (bron: Mainnovation, verkenning naar de werkgelegenheidsontwikkeling 2011-2020).  

3.2 Maintenance in West-Brabant 

De maintenance sector is één van de drie speerpunten voor toekomstige economische groei in de 
West-Brabantse regio, waarbij het streven is om een top vestigingsmilieu te creëren voor bedrijven.  
De maintenance sector begeeft zich met name op het terrein van luchtvaart, maritiem, energie, infra 
en procesindustrie. De ambitie is om in 2015 een topregio te zijn waar kennisintensieve industrie zich 
graag wil vestigen en gevestigd wil blijven.  
 
In deze paragraaf volgt eerst een kwalitatieve beschrijving van ontwikkelingen die van belang zijn 
voor de sector, gevolgd door een kwantitatieve, cijfermatige verkenning. Daarna volgt een sterkte-
zwakte analyse van de onderwijs-arbeidsmarktsituatie voor de maintenance.  

3.2.1 Kwalitatieve beschrijving 

Bij het realiseren van de ambities zijn de volgende ontwikkelingen van belang: 
 
Maintenance Valley  
Maintenance Valley is een gebied dat zich uitstrekt over heel Zuidwest-Nederland. De naam is 
voortgekomen uit activiteiten rondom de luchtvaart maar is inmiddels verbreed naar de sectoren 
maritiem, procesindustrie, energie en infra die allemaal een sterke concentratie hebben in West-
Brabant en veel maintenance-activiteiten uitvoeren. Maintenance Valley staat voor de 
ontwikkelingen die plaatsvinden in de topsectoren en die te maken hebben met onderhoud. Deze 
ontwikkelingen hebben als doel de Nederlandse positie in de internationale maintenance-wereld te 
versterken. In West-Brabant is Aviolanda Woensdrecht een belangrijke pijler. Landelijk zijn er 
bruggen te slaan naar onder andere Tilburg en Gilze-Rijen, Schiphol en Maastricht als het gaat om 
luchtvaartinstandhouding en naar het Maintenance Value Park in Terneuzen en de regio Rotterdam 
als het gaat om andere onderhoudsactiviteiten.  
 
World Class Maintenance  
De spil-organisatie in Zuid-Nederland rondom de maintenance sector is de Stichting Dutch Institute 
World Class Maintenance (WCM). WCM is een netwerk waarin cross-sectoraal en vanuit de open 
innovatie gedachte kennis wordt ontwikkeld, gedeeld en toegepast. WCM initieert en organiseert 
daartoe projecten op het gebied van kennisontwikkeling, kennisdeling, het vermarkten van kennis en 
die snel toepasbaar zijn in het bedrijfsleven (applied research). Om het onderwijs hier goed op te 
laten aansluiten is er het Maintenance Education Consortium (MEC) dat verantwoordelijk is voor het 
organiseren van goed onderwijs in de hele kolom. WCM en MEC worden gezien als de belangrijkste 

                                                           
 

 

1 Toestandsafhankelijk onderhoud, uitvoeren onderhoud op het moment dat het echt nodig is, bepaald door metingen.  
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regisseurs van de sector. Deze organisaties zijn begonnen in Zuidwest-Nederland, maar inmiddels 
hebben ze zich verspreid naar andere delen in Nederland.   
 
Onderwijs  
Het onderwijs in de maintenance heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld in heel Nederland. 
Het MEC is de belangrijkste trekker van deze ontwikkelingen. Op onderwijsgebied heeft het MEC de 
afgelopen jaren de onderwijskolom doorontwikkeld zodat deze goed aansluit op de arbeidsmarkt in 
de maintenance sector. Het onderwijs is ingericht vanaf het primair onderwijs met programma’s om 
belangstelling te creëren voor techniek tot aan Masters en leerstoelen voor hoogleraren.   
 
Daarnaast is er het ROC West-Brabant met diverse opleidingen op het gebied van vliegtuigtechniek, 
procestechniek, engineering & maintenance en infra. Bij Avans en Hogeschool Zeeland is het mogelijk 
om de opleiding International Maintenance Management te volgen (nationale joint degree) en zijn er 
opleidingen mechatronica en elektrotechniek die raakvlakken hebben met de maintenance. In 
Zeeland en Midden-Brabant zijn er gespecialiseerde opleidingen gericht op vliegtuigtechniek in de 
World Class Aviation Academy. Tot slot biedt het Maintenance Valuepark Terneuzen opleidingen aan 
gericht op vaardigheden voor onderhoud.  
 
Gezamenlijke innovatie  
Op Aviolanda in Woensdrecht is de Business Accelerator Campus (BAC) gevestigd die bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden stimuleert optimaal gebruik te maken van kansen en ontwikkelingen 
in de MRO-markt (maintenance, repair en overhaul) van de aviation-industrie. De sector moet zich 
blijvend vernieuwen om een bijdrage te leveren aan de concurrentiekracht van het Nederlandse 
bedrijfsleven. BAC draagt met diverse projecten bij aan het innovatiever maken van de sector. (bron: 
bacw.nl).  
 
Een andere belangrijke ontwikkeling op innovatiegebied is die van de onbemande vliegtuigen. 
Onbemande vliegtuigen zullen een grote rol gaan spelen bij onder andere bewakingsactiviteiten en 
onderhoudsinspecties vanuit de lucht. Het (door)ontwikkelen van deze systemen vormt een enorme 
groeimarkt. Datzelfde gaat op voor het onderhoud aan deze vliegtuigen. Er zijn 2 belangrijke 
projecten gestart rondom onbemande vliegtuigen; UAS (unmanned aircraft system), een regionaal 
project met 50 deelnemers en 3i, een internationaal project met 12 deelnemers uit verschillende 
landen (bron: rewin.nl).  

 
Fysieke toplocaties 
In West-Brabant zijn de volgende toplocaties2 van belang voor maintenance:  
• Moerdijk  

In het gebied rondom Moerdijk bevindt zich een concentratie aan bedrijven uit de 
procesindustrie gevestigd op verschillende bedrijventerreinen. Deze bedrijven leveren een 
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de maintenance in West-Brabant.   

• Business Park Aviolanda Woensdrecht (tevens gevestigd de World Class Aviation Academy) 
Aviolanda Woensdrecht is een integrale gebiedsontwikkeling rond vliegbasis Woensdrecht die 
kansen biedt aan mensen, natuur en bedrijven. Overheid, onderwijs en ondernemers werken 
nauw samen aan de economische, ecologische en sociaal-culturele ontwikkeling van het gebied. 
Aviolanda zoekt met name de spin-off naar de militaire luchtvaartinstandhouding.  

                                                           
 

 

2 Alle toplocaties zijn een onderdeel van de Dutch Maintenance Delta Zuidwest-Nederland.  
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• Afbouw en reparatie binnenvaart Werkendam 
De bedrijven rondom de haven van Werkendam werken momenteel aan het profileren van het 
gebied als Maritime Maintenance Valley. Wat Woensdrecht is voor het vliegtuigonderhoud, moet 
Werkendam voor de binnenvaart worden. 

3.2.2 Kwantitatieve beschrijving (facts) 

Omvang Maintenance markt  
In West-Brabant zijn in 2012 ruim 5.000 bedrijven die gerekend kunnen worden tot de maintenance-sector 
(asset owners, service suppliers en OEM’ers) met in totaal 45.122 medewerkers3. Vanaf 2009 is een dalende 
lijn te zien in het aantal medewerkers in de gehele sector (-4%).  
 
 2009 2010 2011 2012 
Totaal werkzame personen incl. uitzendkrachten 46.997 46.119 45.991 45.122 
Totaal werkzame personen excl. uitzendkrachten  44.019 43.462 42.812 41.953 

Het aantal vestigingen daarentegen is gestegen met 6% van 5.176 in 2009 naar 5.505 in 2012. Dat betekent dat 
er meer bedrijven zijn met relatief minder personeel. Ook het aantal uitzendkrachten is afgenomen.   
De maintenance is een sector van mannen, 85% van de medewerkers is man en 15% vrouw (bron: 
werkgelegenheidsenquête West-Brabant 2009-2012).  
 
Aandeel Maintenance in werkgelegenheid  
Het aandeel van de Maintenance sector ten opzichte van de werkgelegenheid in West-Brabant en Nederland is 
als volgt: 
 
Sector West-Brabant Nederland 
Bouwnijverheid  5,8% 6,1% 
Industrie 14,2% 10,1% 
Nutsbedrijven 1,0% 0,8% 
Totaal sectoren 21% 17%  

Met name de industrie is in West-Brabant sterk vertegenwoordigd en zorgt ervoor dat het aandeel van de 
Maintenance in de totale werkgelegenheid in West-Brabant ruim 20% is (bron: Lisa).  
 
Vestigingen 
In West-Brabant zijn aantal grote spelers op Maintenance vlak aanwezig: o.a. Sabic, Philip Morris, SPIE, Flow 
Serve en Fokker Aircraft Services. Het overgrote deel van de bedrijven in de regio behoort echter tot het MKB.  
 
Conjunctuur  
De conjunctuurenquête van het CBS geeft inzicht in de huidige situatie en verwachte de toekomstige 
ontwikkeling het Nederlandse bedrijfsleven. Cijfers over industrie en bouwnijverheid zijn representatief voor 
de maintenance sector.  
 
De cijfers van het laatste kwartaal van 2012 geven aan dat de industrie in deze 3 maanden wat betreft 
productie heel licht is gegroeid, +2%. De verwachting is dat de productie in het eerste kwartaal van 2013 gelijk 
blijft aan dit niveau. De verwachting is dat de omzet in deze maanden met ongeveer 9% zal stijgen maar dat de 

                                                           
 

 

3 Gebaseerd op indeling SBI codes KvK zoals opgesteld door SEOR voor het onderzoek ‘De arbeidsmarkt van Maintenance in Zuidwest-
Nederland, 2009’, vertaald naar de werkgelegenheidsenquête regio West-Brabant 2009-2012. Dit getal is het totaal aantal medewerkers 
van deze bedrijven, een deel daarvan is werkzaam in maintenance-gerelateerde activiteiten. Zie ook bijlage 2.  
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personeelsbezetting minder wordt. Het aantal banen in de industrie zal in 2012-2013 met ongeveer 2,2% 
afnemen is de verwachting (bron: arbeidsmarktprognoses 2012-2013, UWV).  
 
In de bouwnijverheid is de situatie minder stabiel. In het laatste kwartaal van 2012 is de productie per saldo 
met 22% afgenomen en de verwachting is dat dit ook in de eerste maanden van 2013 het geval zal zijn. De 
verwachting is dat de omzet in het eerst kwartaal van 2013 daalt met 24% en de personeelsbezetting met 39% 
(bron: conjunctuurenquête 4e kwartaal 2012, CBS). Het aantal banen in de bouw zal in 2012-2013 met 
ongeveer 2,3% afnemen is de verwachting (bron: arbeidsmarktprognoses 2012-2013, UWV). 
 
Prognoses  
Voor de bouw was 2012 een zwaar jaar maar de verwachting is dat het aantal banen richting 2017 weer gaat 
groeien en ook het aantal vacatures zal groeien. (bron: arbeidsmarktprognoses 2012-2013, UWV). 
 
Gemiddelde groei aantal banen per jaar (x1000)  
 2012 2013 2014-2017 
Industrie -13 -19 -15 
Bouwnijverheid -11 -4 4 

Gemiddelde groei aantal vacatures per jaar (x1000)  
 2012 2013 2014-2017 
Industrie 61 72 83 
Bouwnijverheid 26 28 38 

Onderwijsdeelname alle leerjaren MBO bol/bbl 2012-2013 ROC West-Brabant (bron: DUO) 
 2010 2011 2012 
Vliegtuigtechniek  109 127 138 
Procestechniek  1007 1072 1028 
Metaal- elektro- en installatietechniek  951 960 969 

Onderwijsdeelname alle leerjaren HBO Avans (bron: DUO) 
 2010 2011 2012 
International Maintenance Management (joint degree met HZ)   8 26 
Mechatronica    2214 
Elektrotechniek 506 523 418 
Werktuigbouwkunde 705 697 604 
Technische bedrijfskunde  518 547 562 

Het aantal geslaagden elektrotechniek bedroeg in 2011 107 studenten.  
Het aantal geslaagden werktuigbouwkunde bedroeg in 2011 147 studenten.  
Het aantal geslaagden technische bedrijfskunde bedroeg in 2010 84 en in 2011 101 studenten.  
 
Landelijke prognoses tot 2016 naar opleidingsniveau (bron: ROA)  
Opleidingstype Uitbreidingsvraag Vervangingsvraag Instroom 

schoolverlaters 
Verwachte 
Knelpunten 
2016 

VMBO Bouw Gemiddeld  Erg hoog Laag Zeer groot 
VMBO Installatie Laag Gemiddeld  Erg laag Groot 
VMBO Metaal Laag Hoog Erg laag Groot 

                                                           
 

 

4 Mechatronica bestond al langer als major bij elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Sinds 2012 een aparte opleiding.  
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VMBO Voertuigentechniek Erg laag Hoog Laag Groot 
VMBO Elektrotechniek Laag Gemiddeld Erg laag Groot 
MBO Bouw Laag Hoog Gemiddeld Groot 
MBO Grond-, weg- en waterbouw Laag Gemiddeld Gemiddeld Groot 
MBO Installatietechniek Laag Gemiddeld Erg hoog Geen 
MBO Werktuigbouw en mech.  Erg laag Hoog  Laag Groot 
MBO Vliegtuigtechniek Erg laag Laag Gemiddeld  Vrijwel geen 
MBO Elektrotechniek Laag Hoog Laag Groot 
MBO Procestechniek Hoog Laag Hoog Vrijwel geen 
HBO Bouwkunde Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Enige 
HBO Civiele techniek Gemiddeld Hoog Gemiddeld  Groot 
HBO Werktuigbouwkunde Gemiddeld Hoog Laag Groot 
HBO Elektrotechniek Gemiddeld Gemiddeld Laag Groot 
HBO Chemische technologie Hoog Gemiddeld Laag Zeer groot  
WO Bouwkunde Erg hoog Hoog Gemiddeld Zeer groot 
WO Civiele techniek Hoog Hoog Gemiddeld Groot 
WO Werktuigbouwkunde Hoog  Hoog Laag Zeer groot 
WO Elektrotechniek Laag Erg laag Gemiddeld  Vrijwel geen  

Hieruit valt af te leiden dat tot 2016 knelpunten worden verwacht in technische beroepen in bouw, 
elektrotechniek, civiele techniek en werktuigbouwkunde, van VMBO tot WO:  
- VMBO bouw, installatie, metaal en elektotechniek 
- MBO bouw, grond-, weg- en waterbouw, werktuigbouw en mechanisatie, elektrotechniek 
- HBO bouwkunde, civiele techniek, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, chemische technologie 
- WO bouwkunde, civiele techniek en werktuigbouwkunde 
 
Vrijwel geen krapte wordt verwacht voor MBO installatietechniek, MBO vliegtuigtechniek, MBO procestechniek 
en WO elektrotechniek. Wat betreft MBO vliegtuigtechniek is onderzocht dat er op de langere termijn (na 
2016) wel een tekort ontstaat (bron: arbeidsmarktonderzoek vliegtuigtechnici, CvB LO).  
 
Spanningsindicator West-Brabant (bron: UWV)  
De spanningsindicator geeft een beeld van de meest actuele situatie op de arbeidsmarkt in een bepaalde 
sector. Hieronder gegevens van het 4e kwartaal van 2012 voor de maintenance gerelateerde beroepen.  
 
Beroepsgroep Openstaande 

vacatures 
Aantal kort 
werkzoekenden 
(<6 mnd) 

Typering 
arbeidsmarkt 
eind 2012 

Weg- en waterbouwkundige vakkrachten 18 44 Zeer ruim 
Monteurs elektrotechnische producten 85 33 Zeer krap 
Aannemers en installateurs 63 184 Zeer ruim 
Monteurs 48 149 Zeer ruim 
Elektromonteurs 35 59 Ruim  
Procesoperators 11 45 Zeer ruim 
Bouwvakkers 17 704 Zeer ruim 
Metaalarbeiders 14 52 Zeer ruim 
Mechanisch operators 5 80 Zeer ruim  

De spanningsindicator toont dat de situatie nu in veel beroepen een ruime markt kent, maar de prognoses 
geven aan dat de situatie in de komende jaren verbetert met name door de hoge vervangingsvraag als gevolg 
van de vergrijzing.  
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3.2.3 SWOT-analyse  

Op basis van de zowel de kwalitatieve- als kwantitatieve beschrijving is het mogelijk een SWOT-
analyse te maken van de sector op het gebied van human capital. Deze ziet er als volgt uit:   
 
Sterkten:  

- Relatief veel werkgelegenheid  

- Opleidingen PO/ VO 
/VMBO/MBO/HBO/WO, doorlopende 
leerlijn  

- Beschikbaarheid bedrijventerreinen & 
campussen 

Zwakten:  

- Initiatieven vaak beperkt door grenzen, 
te weinig bredere visie  

- Imago van de sector; ouderwets en vies 

- Betrokkenheid bedrijfsleven bij het 
onderwijs 

- Ontbreken (technische) Universiteit 

Kansen: 

- Innovatie 

- Financieringsmogelijkheden voor 
projecten wegens stempel tot regionale 
topsector 

- Kennisuitwisseling bedrijven richting 
onderwijs en andersom: bijscholing, 
bedrijfsopleidingen etc.   

- Betrokkenheid mechatronica > Condition 
Based Monitoring  

Bedreigingen:  

- Te weinig instroom studenten in 
techniek om aan toekomstige vraag te 
kunnen voldoen 

- Vergrijzing en ontgroening > krapte  

- Concurrentie vanuit nabij gelegen 
regio’s, uitgaande pendel  

 
Het inzichtelijk maken van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van een sector geeft een 
goed beeld waar de acties de komende jaren moeten liggen en met welke zaken rekening gehouden 
dient te worden.  

3.3 Opgave voor de sector Maintenance 

Op basis van de hierboven beschreven analyse van de sector (paragraaf 3.2), zowel in cijfers als in 
actuele ontwikkelingen is een zogenaamde ‘opgave voor de sector’ te maken. Deze gaat in op wat de 
sector de komende jaren nog te doen staat. Deze opgave is beschreven op macroniveau, in de 
paragrafen hierna wordt dit verder geconcretiseerd.  
 
In de maintenance in West-Brabant zijn circa 5.000 bedrijven die gerekend kunnen worden tot de 
maintenance-sector (asset owners, service suppliers en OEM’ers) met circa 45.000 medewerkers. 
Vanaf 2009 is een dalende lijn zichtbaar in het aantal medewerkers (-4%). De economische crisis is 
hier met name debet aan. De opgave voor de sector kan gerelateerd worden aan 2 macro-
ontwikkelingen: de economische ontwikkelingen en de demografische ontwikkelingen.  
 
• Vanuit macro-economische trends wordt tot 2020 een kanteling verwacht naar opnieuw groei 

van de werkgelegenheid.  Belangrijkste trend is dat de vraag naar onderhoud van (complexe) 
installaties gaat groeien. Dat betekent dat er de komende jaren wel degelijk een 
uitbreidingsvraag gaat komen. Volgens de cijfers van ROA tot 2016 zal die uitbreidingsvraag met 
name plaatsvinden op MBO niveau 3-4, HBO en WO niveau. Denk aan HBO en WO civiele 
techniek, werktuigbouwkunde en elektrotechniek. De instroom van studenten in deze 
opleidingen blijft erg achter dus hier mag een groot tekort worden verwacht. Met name de 
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komst van mechatronica zorgt ervoor dat personeel meer competenties nodig heeft dan 
voorheen om de toenemende complexiteit van het werk aan te kunnen.  
 

• Omdat de sector breed is georiënteerd en op alle vlakken te maken gaat krijgen met tekorten 
aan technisch personeel is het nodig om over de eigen grenzen heen te kijken naar 
bovenregionaal en internationaal arbeidspotentieel.  

 
• Aangezien aangrenzende regio’s met dezelfde tekorten kampen (regio’s Eindhoven en 

Rotterdam) zal daar een aanzuigende werking vanuit gaan wat zorgt voor een dreiging aan grote 
uitgaande pendel. Bovendien heeft West-Brabant geen eigen technische universiteit waar 
ingenieurs in de techniek worden opgeleid. Deze ontwikkeling maakt dat acties nu nodig zijn. Wil 
West-Brabant zorgen dat bedrijven niet worden verplaatst naar andere regio’s of het buitenland 
en dat personeel in de regio blijft werken, dan dient zij haar concurrentievoordeel van goed 
opgeleid personeel te koesteren en te benutten. Anders is het positieve vestigingsklimaat niet te 
handhaven. 
 

• Als er in sectoren geen tekort verwacht wordt, zoals in MBO vliegtuigtechniek, wil dat niet 
zeggen dat er nu niets dient te gebeuren. In deze sectoren is de afgelopen jaren veel gebeurd om 
de instroom te verhogen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen, zo blijkt uit de cijfers. Maar ook 
deze sector krijgt op de lange termijn, na 2016 als de economie is aangetrokken, te maken met 
tekorten zo is de verwachting (bron: arbeidsmarkt-onderzoek vliegtuigtechnici, CvB LO). Om dit 
tekort op te kunnen vangen is het belangrijk deze sector niet te vergeten en de reeds 
uitgevoerde acties voort te zetten.  
 

• Daarnaast speelt de opkomende vergrijzing en ontgroening een rol. Dat betekent dat er een 
vervangingsvraag gaat optreden. Grote tekorten gaan zich met name voordoen in MBO bouw, 
grond-, weg- en waterbouw, werktuigbouw en elektrotechniek en in HBO elektrotechniek en 
HBO en WO werktuigbouwkunde en civiele techniek. Hierop zal extra instroom moeten 
plaatsvinden. In de sectoren waar vooralsnog geen tekort wordt verwacht, zoals bij MBO 
installatie- en vliegtuigtechniek, is het zaak is de huidige instroom van studenten  vast te houden.  

3.4 Ambities en stand van zaken  

Volgend op de opgave voor de sector is gekeken naar de ambities. Nationaal zijn de ambities voor de 
maintenance sector o.a. verwoord door WCM: het ontwikkelen van Nederland tot een gebied waar 
hoogwaardige onderhoudskennis en vaardigheden op wereldschaal ontstaan, gedeeld en toegepast 
worden (bron: worldclassmaintenance.com). In aansluiting hierop heeft de regio West-Brabant de 
ambitie in de stuurgroep Maintenance (initiatief van de Regio West-Brabant) geformuleerd als ‘West-
Brabant is in 2015 een maintenance topregio waar kapitaalintensieve industrie zich graag wil 
vestigen en gevestigd wil blijven’.  
 
In de diverse gesprekken die gevoerd zijn in het kader van de ontwikkeling van deze HCR zijn de 
concrete ambities voor de maintenance in West-Brabant opgehaald, geformuleerd door belangrijkste 
stakeholders uit de sector afkomstig uit de 3 O’s. Hieronder zijn alle opgehaalde ambities geordend 
in het frame met doelstellingen en actielijnen komend uit de landelijke Human Capital Agenda 
Chemie waar maintenance onder valt, gevolgd door een vertaling naar de huidige stand van zaken.   
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Doelstellingen Actielijnen Ambities Stand van zaken  
Verbetering 
aansluiting 
onderwijs -
bedrijfsleven 

Bundel succesvolle 
promotie naar het 
onderwijs in een 
efficiënte structuur  
 

Blijvend investeren in 
techniekpromotie in het 
basisonderwijs.  
 
Specifieke acties gericht op 
meisjes. Een groot onbenut 
potentieel wordt niet 
benaderd.  

Tune Techniek zet zich hiervoor 
in in West-Brabant. 
 
 
Radius College is in januari 2013 
gestart met een project gericht 
op het aantrekken van meisjes 
voor de technieksector.  

Ondersteun 
professionalisering 
van zittende 
docenten / Zorg voor 
voldoende nieuwe 
professionele 
docenten  

Meer betrekken 
bedrijfsleven bij het 
onderwijs; middels 
voorlichting, gastlessen, 
bijscholen docenten m.b.t. 
innovaties in de sector etc.  

Het MEC heeft i.s.m. het 
ministerie van OC&W een 
nieuwe lerarenopleiding (minor 
maintenance) specifiek voor 
scholing van docerend 
personeel ontworpen. De 
Hogeschool Utrecht voert het 
uit. 

Voorkom uitval uit 
het technisch 
onderwijs  
 

Zorgen voor bredere 
inzetbaarheid. Indien niet te 
behouden voor de 
maintenance dan ieder 
geval voor de techniek. 

Avans Hogeschool investeert in 
het programma Hippocampus, 
onder andere bedoeld om 
uitval zoveel mogelijk terug te 
dringen. 

Maak de routes naar 
het 
beroepsonderwijs 
aantrekkelijker 

Transitie naar meer 
generieke technische 
opleidingen in het MBO. 
Geef studenten  tijdens de 
opleiding mogelijkheden om 
verschillende sectoren te 
verkennen en werk daarbij 
intensiever samen met 
bedrijven; meer praktijk, 
kennismaking met 
verschillende etc. 
 
Investeren in 
praktijkmateriaal onderwijs. 
Stimuleer bedrijven om te 
investeren in bijvoorbeeld 
machines en andere 
apparatuur voor het 
onderwijs zodat studenten 
de meest actuele kennis 
hebben. 
 
 
 
 
 
 
Samenbrengen opleidingen 
op de plek waar de 
bedrijvigheid zich 
concentreert. Naar het 
voorbeeld van Aviolanda of 
de Chemelot Campus.  

Op landelijk niveau is er de 
ontwikkeling dat het aantal 
kwalificatiedossiers en 
bijbehorende profielen de 
komende jaren flink zal worden 
teruggebracht. 
 
 
 
 
 
 
In Bergen op Zoom heeft het 
Markiezaat College de 
Techniekboulevard ingericht 
voor o.a. maintenance- 
opleidingen in nauwe 
samenwerking met het 
bedrijfsleven. De opleiding 
International Maintenance 
Management van 
Avans/Hogeschool Zeeland is 
een voorbeeld van een 
opleiding die is opgezet in 
samenwerking met het 
bedrijfsleven.  
 
Businesspark Aviolanda is een 
hotspot op het gebied van MBO 
Luchtvaart –opleidingen. Op het 
park is de Aircraft Maintenance 
& Training School (AMTS) 
gevestigd. Voor de training van 
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Doelstellingen Actielijnen Ambities Stand van zaken  
professionals is er de World 
Class Aviation Academy, 
eveneens gevestigd op 
Aviolanda. 

Laat curricula 
aansluiten op de 
marktbehoefte 

Meer casuïstiek inbrengen 
in onderwijs, in 
samenwerking met 
bedrijfsleven.  
 
Opstellen beroepsprofielen 
onderwijs samen met 
bedrijfsleven. 
 
 
 
Faciliteren meer 
stageplekken door 
bedrijfsleven middels 
prestatieafspraken.  

 
 
 
 
 
De maintenancesector is 
betrokken bij het opstellen van 
de beroepsprofielen in het 
MBO, HBO en WO. De uitdaging 
hierbij is om ze actueel te 
houden.  
 

Vergroot de 
aantrekkings-
kracht van de 
sector  
 
 

Aantrekken, 
doorgroeien en 
behouden van 
personeel 
 
 
 
 
 
 
 

Functiespecifieke korte 
opleidingen ontwikkelen 
waarbij kleine belasting leidt 
tot snel resultaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer inzetten op 
doorscholen van zittend 
personeel middels 
bedrijfsopleidingen en 
cursussen, in samenwerking 
met MBO/HBO 
onderwijsinstellingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promotie van de sector 
middels campagnes, voor en 
door bedrijven zelf.  
 

Voor de Luchtvaart gebeurt dit 
door de WCAA. ROC West-
Brabant verzorgt specifieke 
korte trainingen vanuit de 
vraag. Daarnaast biedt de 
World Class Maintenance 
Academy sinds januari 2011 
masterclasses, summerschool 
en workshops aan voor 
professionals om nieuwe 
maintenance kennis sneller te 
implementeren in het bedrijf. 
 
In West-Brabant zijn is er het 
WCAA dat opleidingen aanbiedt 
voor professionals in de 
luchtvaart. Avans heeft Avans+ 
voor professionals op HBO 
niveau. ROC West-Brabant 
biedt bedrijfsopleidingen aan 
voor vakkrachten in diverse 
sectoren. De WCM –Academy is 
ontwikkeld om professionals 
van de laatste ontwikkelingen 
op de hoogte te brengen en 
deze nieuwe kennis te 
implementeren bij de bedrijven. 
 
Tune Techniek heeft een 
coördinerende rol gekregen in 
West-Brabant t.a.v. de 
promotieactiviteiten en 
programma’s ter bevordering 
van in-door-en uitstroom in de 
techniek.  
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Doelstellingen Actielijnen Ambities Stand van zaken  
 Stimuleren sociale 

innovatie om 
inzetbaarheid hoog 
te houden  

Verzorgen goede 
(secundaire) 
arbeidsvoorwaarden in de 
regio. Niet alleen zorgen 
voor voldoende  en 
aantrekkelijk werk, maar dat 
ook de leefomgeving goed 
in orde is met voldoende 
aanbod van woningen, 
recreatie etc,.  

Het MEC heeft een project  
‘excelleren in maintenance 
door sociale innovatie’ 
ontwikkeld en uitgevoerd i.s.m. 
onderwijspartners en 
bedrijfsleven als belangrijke 
stakeholder. 

Trek specifieke 
doelgroepen aan  

Inrichten flexpools met 
verwante bedrijven, werk > 
werk.  
 
Ontwikkelen 
(om)scholingsprogramma’s 
voor arbeidspotentieel in 
uitkeringssituatie 
(WW/WWB).  

 

Excellentie in studie 
en carrière  

Instellen van lectoraten. Er is i.s.m. hogescholen een 
verenigd maintenance lectoraat 
(bij Avans een associated lector) 
ontwikkeld en een bachelor 
International Maintenance 
Management (o.a. bij Avans). Er 
zijn 2 masters in ontwikkeling 
voor Maintenance Engineering 
(Universiteit Twente 
Rijksuniversiteit Groningen). 7 
universiteiten hebben zich 
verenigd in ‘masterminds of 
maintenance’ met thema’s 
bepaald door de sector. 

Regionale 
samenwerking  
 

Regionaal versterken 
van kennis en 
innovatie 
 

Zorgen dat er in het 
onderwijs meer focus komt 
op speerpuntsectoren, dit 
heeft een directe relatie 
met de 
financieringsstromen in het 
onderwijs die gericht zijn op 
diploma’s.  
 
Meer samenwerking in de 
keten tussen werkgevers in 
de sector. Door bijvoorbeeld 
gezamenlijk te innoveren en 
productie- en 
onderhoudsprocessen 
efficiënter in te richten kan 
een besparing van tijd, geld 
en personeel worden 
gerealiseerd.  
 
 

Dit wordt opgepakt door Tune 
Techniek en afgestemd met 
onderwijs, de 
speerpuntsectoren en overheid.  
 
 
 
 
 
WCM heeft als doelstelling het 
gezamenlijk innoveren, kennis 
delen en implementeren cross-
sectoraal en in de keten van de 
maintenancesectoren. 
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Doelstellingen Actielijnen Ambities Stand van zaken  
Werken aan ‘maintenance-
awareness’ bij bedrijven: 
maintenance niet zien als 
een kostenpost maar als een 
mogelijkheid om kosten te 
besparen.  
 
Organiseren contacten met 
werkgevers. Diverse partijen 
vanuit (semi)overheid en 
onderwijs bezig met het 
benaderen van bedrijven. 
Dit kan efficiënter door 
afstemming of gezamenlijk 
oppakken.    
 
Betere samenwerking 
tussen (semi)overheden. 
Hierbij gaat het o.a. om 
partijen als REWIN, RWB, 
BOM en WCM. Initiatieven 
van deze partijen lopen vaak 
door elkaar heen.  

WCM werkt dagelijks aan de 
maintenance awareness en de 
toegevoegde waarde van 
maintenance. 

 Bovenregionaal 
versterken van 
kennis en innovatie 
 

Grensoverschrijdend 
onderzoek, swot-analyses, 
jobbeurzen, seminars, 
werkbezoeken etc. 
 

Innoveren in de Delta, 
samenwerking tussen de regio 
Zuidwest Nederland en 
Vlaanderen (regio Antwerpen). 
De samenwerking neemt steeds 
meer structurele vormen aan. 

 Relatie met andere 
topsectoren; logistiek 
en biobased 
economy 

Actieve kennisuitwisseling 
met andere topsectoren en 
mogelijke overlap in 
vraagstukken samen 
oppakken.  

Dit wordt geregisseerd vanuit 
de Strategic Board. 

Stapelen van 
kennis  

Kennis over de sector 
vergroten door 
arbeidsmarkt-
gegevens 

Structureel en eenduidig 
onderzoek en monitoring 
naar arbeidsmarktgegevens.   

Vanuit de provincie loopt er nu 
een project rondom monitoring 
van arbeidsmarktgegevens. In 
West-Brabant is het RPA de 
meest aangewezen partij om 
hier regie in te voeren.   

 Kennisverspreiding 
 

Ontwikkelen Exchange-
programma’s met andere 
opleiders in het land.  
 
 

WCM/MEC is lid van een 
internationaal platform: 
‘InnMain’ en er worden 
momenteel 4 Europese 
projecten uitgevoerd. 
 

3.5 Adviezen voor vervolg  

De laatste stap is om op basis van de analyse, de opgaven en ambities voor de sector gecombineerd 
met de huidige stand van zaken te bepalen wat er nog mist; wat staat er nog te doen? Er gebeurt al 
veel, zo blijkt uit de stand van zaken. Toch kunnen nog een aantal concrete adviezen worden 
geformuleerd, om de ambities kracht bij te zetten.  
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Promotie van de regio en sector  
• Versterk de regiobranding naar studenten en pas afgestudeerden (met speciale aandacht 

voor WO-geschoolden omdat die in een andere regio onderwijs hebben gevolgd). Betrek 
hierbij ook de secundaire arbeidsvoorwaarden; wonen en leven in West-Brabant.  

• Start een pilot met de werving van buitenlandse kenniswerkers (evt. in samenwerking 
met de regio Brainport, project Brainport International Community).  

• Presenteer gezamenlijk vacatures door een regionale community op te zetten (eventueel 
gekoppeld aan regiobranding, voorbeeld banenrijklimburg.nl).   

• Verbreed de activiteiten van Tune Techniek naar promotie van specifieke sectoren in de 
techniek zoals de maintenance om het imago te verbeteren .  

 
Verbinding onderwijs – bedrijfsleven  

• Organiseer meer (afstudeer)stages bij bedrijven in de regio, maak prestatieafspraken.  
• Zorg voor een betere integratie van kennis uit het bedrijfsleven in het onderwijs;  

bijscholing docenten, inbreng casuïstiek en gezamenlijk opstellen beroepsprofielen.  
• Start onderzoeksprojecten met een technische universiteit en het regionale bedrijfsleven 

om het kennisniveau in de regio te verhogen.  
• Zoek samenwerking met het CoE biobased economy als het gaat om een excellente 

leeromgeving voor chemici.  
• Zet zwaarder in op post-initieel onderwijs: bedrijfsopleidingen voor werkenden en   

omscholing voor werkzoekenden.   
• Initieer activiteiten rondom zij-instroom vanuit WW en WWB en inzet van 50-plussers.  

 
Instroom onderwijs  

• Continueer de instroom studenten  MBO installatietechniek, vliegtuigtechniek, 
procestechniek. Voer een alumnibeleid vanuit ROC’s.  

• Vergroot de instroom studenten  MBO bouw, grond- weg- en waterbouw, werktuigbouw 
en elektrotechniek. Met name werving op VMBO-scholen. Leerpunten halen uit de 
aanpak van MEC met inzet van de mogelijkheden uit Tune Techniek. Uitvoering geven 
aan de afspraken uit het Techniekpact. 

• Vergroot instroom HBO technische opleidingen en bied in samenwerking met 
universiteiten masters aan in de regio (voorbeeld Venlo waar UM 2 masters aanbiedt).  

• Lange termijn: interesseer meer studenten  PO en VO voor techniek, Tune Techniek 
hiervoor belangrijkste partij.  

 
Contacten tussen overheden en werkgevers  

• Stem contactlijnen af in de triple helix, één aanspreekpunt.  
• Verbeter samenwerking tussen (semi)overheden. Hierbij gaat het met name om partijen 

als REWIN, RWB, BOM en WCM. Initiatieven lopen regelmatig door elkaar heen. 
 
Arbeidsmarktinformatie  

• Breid de bestaande werkgelegenheidsenquête uit met enkele vragen en gebruik deze 
structureel als monitor voor de arbeidsmarktsituatie in de hele regio, evt. te combineren 
met andere beschikbare gegevens. Goed instrument met hoge respons.  

3.6 Conclusies 

In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens 4 stappen doorlopen die 
hebben geleid tot de formulering van een aantal adviezen op het gebied van human capital: 

1. Analyse van de maintenance sector met onderbouwing van cijfers 
2. Opgave voor de sector maintenance  
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3. Ambities en huidige stand van zaken 
4. Adviezen voor vervolg   

 
De volgende stap is om de adviezen te bespreken met de betrokken partijen uit overheid, onderwijs 
en bedrijfsleven en door te vertalen naar bijvoorbeeld projecten.  
 
De maintenance heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, zo zijn er diverse toplocaties die 
landelijk bekend zijn en voorop lopen wat betreft kennis en innovatie. De Dutch Maintenance Delta is 
op de kaart gezet. Ook in het onderwijs is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een goed 
functionerende onderwijskolom. Op economisch gebied is de maintenance een grote sector die zorgt 
voor een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid in West-Brabant. Momenteel heeft de sector, net 
als veel andere sectoren, last van de crisis en is de arbeidsmarkt in veel beroepsgroepen ruim. 
Kijkend naar de prognoses zal die situatie over een aantal jaren omgedraaid zijn en is er sprake van 
grote krapte. De regio moet dan klaar staan met voldoende technisch geschoold personeel, wil zij 
haar concurrentiepositie behouden en de ambities waarmaken.   
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4 Human Capital Roadmap logistiek  

4.1 Logistiek in Nederland 

Nederland heeft logistiek gezien een internationale toppositie kunnen opbouwen, onder andere door 
de gunstige geografische ligging. De sector heeft een groot economisch belang en draagt substantieel 
bij aan de Nederlandse economie. De toegevoegde waarde van logistiek aan het BBP is €40 miljard 
(8,5%), de bijdrage aan de werkgelegenheid is ongeveer 750.000 arbeidsplaatsen en de indirecte 
effecten zijn hiervan een veelvoud. Die internationale toppositie is echter niet gegarandeerd. Waar 
andere landen groeien, stagneert Nederland. Er zijn acties nodig om de verwachte toekomstige groei 
van goederenstromen duurzaam te kunnen blijven accommoderen om maximaal bij te dragen aan 
het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland.  
 
Dit sluit aan op de strategie van ondernemingen die steeds meer aandacht hebben voor de 
duurzaamheid van producten en processen. Het landelijke Topteam Logistiek heeft hiervoor de 
volgende ambitie: In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie (1) in de afwikkeling van 
goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land 
met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven 
(bron: partituur naar de top, adviesrapport Topteam Logistiek). 

4.1.1 Landelijke trends 

Een sleutelfactor voor het realiseren van deze ambitie is human capital. Hier liggen 3 grote 
uitdagingen: 

1. Voldoende human capital: het tekort aan voldoende logistieke professionals dreigt op te 
lopen op alle niveaus, maar met name op de niveaus MBO 3 en 4 en HBO; mensen die in 
staat zijn een complex logistiek proces aan te sturen. Het adviesrapport van het Topteam 
Logistiek ‘Partituur naar de Top’ beveelt daarom 50% meer uitstroom aan vanuit het 
(logistieke) onderwijsveld. 

2. Uitbouwen van een sterke kennisinfrastructuur via de Kennis Distributie Centra (zie paragraaf 
4.2.1.): een goede wisselwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven zorgt voor excellente 
kwaliteit van het onderwijs en voldoende innovatie. 

3. Positieve beeldvorming: het bedrijfsleven zelf zal steeds meer oog moeten hebben voor 
(sociale) innovatie om mensen te blijven binden en boeien en om de concurrentie voor 
schaars talent met andere sectoren aan te gaan. Acties voor een betere beeldvorming over 
de sector blijven onverminderd noodzakelijk. 

(bron: Human Capital Agenda Topsector Logistiek)  
 
De sector logistiek is sterk conjunctuurgevoelig. De marges en omzet staan steeds onder druk en de 
concurrentie is groot. Daarom zet Nederland fors in op een transitie van een distributiefunctie naar 
een kennisfunctie. In de meer recente brancheschets van de landelijke transportsector wordt 
geconstateerd dat in 2011 en 2012 de werkgelegenheid in de sector beperkt is gegroeid en gezien de 
economische problemen is het de vraag of deze bescheiden groei  (tussen de 1%-2%) in 2013 zal 
voortzetten. De verwachting is dat de logistiek richting 2015 licht in de plus zal blijven wat betreft 
groei (bron: brancheschets Transport en Logistiek juni 2012, UWV). 

4.2 Logistiek in West-Brabant  

In mei 2012 is de regio West-Brabant door de logistieke branche wederom uitverkoren tot logistieke 
hotspot nr. 1 van Nederland. De grootste aantrekkingskracht van West-Brabant voor logistieke 
ondernemers is de uitstekende ligging. Pal tussen de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen en 
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groeiende kleinere havens als Moerdijk is er geen betere plek voor aanvoer, opslag, overslag en het 
toevoegen van waarde aan goederen om ze daarna over Europa te verspreiden. De ligging 
garandeert internationale bedrijven bovendien een snelle afzet van hun producten. In het bijzonder 
zijn er mogelijkheden voor combinaties van transport: over weg, water en spoor (bron: rewin.nl).  
 
In deze paragraaf volgt eerst een kwalitatieve beschrijving van toekomstige ontwikkelingen die van 
belang zijn voor de sector, gevolgd door een kwantitatieve, cijfermatige verkenning. Daarna volgt 
een sterkte-zwakte analyse van de onderwijs-arbeidsmarktsituatie voor de logistiek.  

4.2.1 Kwalitatieve beschrijving 

Bij het realiseren van de ambities zijn de volgende ontwikkelingen van belang: 
 
Sectorhuis 
De logistieke sector is inclusief supportactiviteiten één van de belangrijkste 
werkgelegenheidssectoren van West-Brabant. Sleutelwoorden hierbij zijn innovatie, bundeling van 
vervoersstromen, samenwerking en voldoende gekwalificeerd personeel. Het sectorhuis in West-
Brabant ziet er als volgt uit en geeft een beeld van het belang van de sector in termen van 
werkgelegenheid en toegevoegde waarde: 
  

 
Bron: Ontwikkelperspectief logistieke sector in West-Brabant t/m 2020, april 2011, Buck Consultants International.  
 
In dit kader is de toewijzing van het Logistiek Topinstituut Dinalog (Dutch Institute for Advanced 
Logistics) aan Breda geen vreemde keuze. Het doel van Dinalog is het ontwikkelen van innovatieve 
kennis om de logistieke sector sterker te maken. Plannen om de Dinalog Campus uit te breiden in 
oppervlakte gaan niet door, maar er wordt wel gewerkt aan het vormgeven van een 
kennisinfrastructuur op het gebied van logistiek waarin Dinalog de spil vormt.  
 
Een ander hotspot voor logistiek in West-Brabant is de regio rondom Moerdijk. Begin 2013 heeft de 
definitieve besluitvorming plaatsgevonden om in Moerdijk een nieuw Logistiek Park Moerdijk (LPM) 
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te ontwikkelen5. Het park van 150 hectare komt direct ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder 
(A16/A17) en is bedoeld voor bedrijven in transport en logistiek. Het LPM heeft hoge ambities op het 
gebied van duurzaamheid, landschappelijke inpassing, energie, water en ruimte.  
 
Kennis Distributie Centrum Zeeland-Brabant (doorontwikkeling Kennisplatform Vitale Logistiek)  
Een belangrijke rol is weggelegd voor de zes Kennis Distributie Centra (Kennis DC’s) in Nederland 
opgericht door het Kennisakkoord Logistiek waarin zes Hogescholen met logistieke opleidingen zijn 
vertegenwoordigd. Dinalog heeft een belangrijke rol gespeeld om dit landelijke project te initiëren. 
Bedrijven kunnen bij een Kennis DC terecht met al hun logistieke kennis- en innovatievragen. Als het 
regionale Kennis DC (zoals Zeeland/Brabant)niet over de juiste kennis beschikt, wordt in het 
nationale Kennis DC netwerk gezocht naar gepaste ondersteuning. Via de Kennis DC's wordt direct de 
verbinding tussen kennisinstellingen (MBO - HBO - WO) verstevigd wat bijdraagt aan de verhoging 
van in- door en uitstroom van logistieke studenten en professionals én het delen en hergebruiken 
van onderzoek, kennis en ervaring (bron: dinalog.nl). In West-Brabant is er het Kennis DC Logistiek 
Zeeland – Brabant. Di t is een regionaal samenwerkingsverband gecoördineerd door de NHTV samen 
met andere partners vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven uit Zeeland en Noord-Brabant. De 
middelen verkregen voor het nationale CoE voor de logistiek worden gebruikt voor de 
doorontwikkeling van de Kennis DC’s. 
 
Onderwijs 
Onderwijs in de logistiek bestaat al vele jaren en heeft een vaste plek in de curricula van opleiders in 
West-Brabant. In de logistiek is er naast technisch geschoolde personeel ook vraag naar de meer 
economisch geschoolde werknemer. Vooral in de groeiende markt van VAL- en  VAS-services gaat het 
meer om economisch georiënteerde vraagstukken. ROC West-Brabant biedt logistieke opleidingen 
aan op niveau 1 t/m 4. Op HBO niveau biedt de NHTV logistieke opleidingen aan. De uitdaging zit in 
de verbinding tussen MBO en HBO, de opleidingen sluiten inhoudelijk niet altijd goed aan wat zorgt 
voor uitval bij doorstromers.   
 
Gezamenlijke innovatie  
Dinalog vormt samen met TNO en NWO het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) in de 
logistiek. Het innovatieprogramma van Dinalog bestaat uit 6 thema’s ter bevordering van kennis en 
ontwikkeling in de logistiek:  

1. Cross Chain Control Centers (4C): een regiecentrum waar meerdere complexe Europese en 
wereldwijde supply chains gecoördineerd en geregisseerd worden. 

2. Service Logistiek: de regie op alle after sales service, van productlevering tot het einde van de 
levenscyclus van een product.  

3. Regierol van knooppunten: regievoering van transportbewegingen en informatiestromen 
rondom en over de grenzen van de Nederlandse mainports en knooppunten in het 
achterland. 

4. Supply Chain Finance: heeft als doel om de financiering van de totale supply chain te 
optimaliseren.  

5. Synchromodaliteit: afspraken tussen verlader en dienstverlener over vervoer en aflevering 
van goederen, de wijze van vervoer is vrij. Dit geeft de dienstverlener de vrijheid om 
verschillende vervoersmodaliteiten flexibel in te zetten en te wisselen.  

                                                           
 

 

5 Het havenschap Moerdijk werkt nauw samen met het Havenbedrijf Rotterdam.  
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6. Human Capital: alles rondom het realiseren van voldoende human capital voor de sector.  
Onder al deze thema’s hangen projecten waarin een groot aantal partijen uit onderwijs, overheid en 
bedrijfsleven samenwerken en die gezamenlijk bijdragen aan het innoveren en stimuleren van de 
logistieke sector (bron: dinalog.nl).  

4.2.2 Kwantitatieve beschrijving (facts) 

Omvang Logistiek markt  
In West-Brabant zijn in 2012 5.627 bedrijven die gerekend kunnen worden tot de logistieke sector6. In totaal 
met 45.066 medewerkers. Vanaf 2009 is hele lichte dalende lijn te zien in het aantal medewerkers in de gehele 
sector.  
 
 2009 2010 2011 2012 Verschil 
Totaal werkzame personen incl. uitzendkrachten 45.881 44.932 45.542 45.066 -2% 
Totaal werkzame personen excl. uitzendkrachten  43.386 42.264 42.305 41.715 -4%  

Het aantal personen met een regulier dienstverband is sterker gedaald dan het aantal uitzendkrachten, dit 
betekent dat men in de sector de afgelopen jaren meer gebruik is gaan maken van uitzendkrachten. Het aantal 
vestigingen is nagenoeg gelijk gebleven. 75% van de medewerkers is man en 25% vrouw.  
 
De ontwikkeling van het aantal medewerkers, opgesplitst naar verschillende soorten logistiek is als volgt:  

 
 
Het aantal vestigingen in de opslag en dienstverlening is sterk gestegen maar het aantal medewerkers is 
ongeveer gelijk is gebleven, zo is in de grafiek te zien. Dit betekent dat de bedrijven qua personeelsaantal 
gemiddeld kleiner zijn geworden. Bij de andere stromen laten de cijfers over vestigingen en medewerkers een 
gelijke trend zien (bron: werkgelegenheidsenquête regio West-Brabant 2009-2012).  
 
Aandeel logistiek in werkgelegenheid  
Het aandeel van de logistieke sector in West-Brabant is met 6,3% een stuk hoger dan het aandeel van 
Nederland dat 5,2% is. De logistiek is, in vergelijking met de rest van Nederland, in West-Brabant sterk 
vertegenwoordigd en zorgt voor ruim 6% van de werkgelegenheid in de regio (bron: Lisa 2012).  
 
Vestigingen 

                                                           
 

 

6 Gebaseerd op de SBI codes van de KvK, sectoren H vervoer en opslag en G groothandel. Zie ook bijlage 2.  
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In West-Brabant kennen we een aantal zeer grote spelers. In totaal zijn er 33 bedrijven met meer dan 250 
medewerkers, onder andere DHL, PostNL, Kuhne & Nagel, Meeus Groep en DB Schenker. Het overgrote deel 
van de West-Brabantse bedrijven behoort echter tot het MKB.  
 
Conjunctuur  
De conjunctuurenquête van het CBS geeft inzicht in de huidige situatie en verwachte de toekomstige 
ontwikkeling het Nederlandse bedrijfsleven. Logistiek kan worden weergegeven op basis van G Groothandel 
(niet in auto’s) en H Vervoer en Opslag (SBI codes KvK)7.  
 
De cijfers van het laatste kwartaal van 2012 geven aan dat de sector vervoer en opslag in deze 3 maanden wat 
betreft productie sterk is gedaald -32%. De verwachting is dat de productie in het eerste kwartaal van 2013 
weer zal toenemen met 16% en dat de omzet in deze maanden met ongeveer 18% zal stijgen (bron: CBS). Het 
aantal banen in de sector zal in 2012-2013 met ongeveer 0,6% heel licht afnemen is de verwachting (bron: 
arbeidsmarktprognoses 2012-2013, UWV). 
 
Prognoses  
Verder kijkend richting 2017 is de verwachting dat de daling van het aantal banen in vervoer en opslag minder 
wordt en dat het aantal vacatures toeneemt (bron: arbeidsmarktprognoses 2012-2013, UWV). 
 
Gemiddelde groei aantal banen per jaar (x1000)  
 2012 2013 2014-2017 
Vervoer en opslag -2 -2 0 
Groothandel  0 0 5 

Gemiddelde groei aantal vacatures per jaar (x1000)  
 2012 2013 2014-2017 
Vervoer en opslag 27 28 37 
Groothandel  48 52 57 

Onderwijs 
Hieronder een overzicht van de actuele cijfers uit het onderwijs.  
 
Onderwijsdeelname alle leerjaren ROC West-Brabant schooljaar 2012-2013 (bron: DUO)8 
Instroom BOL BBL  
Assistent logistiek medewerker 2 424 
Chauffeur goederenvervoer 1 497 
Logistiek medewerker 15 237 
Logistiek supervisor 1  15 
Logistiek teamleider 5 58 

Onderwijsdeelname alle leerjaren NHTV (bron: DUO) 
Instroom 2009 2010 2011 2012 
Logistiek en Economie  254 236 264 305 
Logistiek en Technische vervoerskunde  138 158 180 215 

                                                           
 

 

7 In deze gegevensbron is de sector G Groothandel onderdeel van de sector Handel en daarmee niet nader gedefinieerd om hier mee te 
nemen.  
8 Het betreft deelnemers aan logistieke opleidingen van zowel het kenniscentrum VTL als KC Handel.  
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Het aantal geslaagden logistiek en economie bedroeg in 2010 48 en in 2011 29 studenten.  
Het aantal geslaagden logistiek en technische vervoerskunde bedroeg in 2010 26 en in 2011 22 studenten.  
 
Onderwijsdeelname alle leerjaren Universiteit (bron: DUO) 
 2009 2010 2011 2012 
Master Operations Management & Logistics TU/e 145 153 172 230 
Master Supply Chain Management UvT  185 176 138 

Het aantal geslaagden van de Master aan de TU/e bedroeg in 2010 67 en in 2011 64 studenten.  
Het aantal geslaagden van de Master aan de UvT bedroeg in 2010 51 en in 2011 125 studenten.  
 
Landelijke prognoses tot 2016 naar opleidingsniveau (bron: ROA)  
Opleidingstype Uitbreidingsvraag Vervangingsvraag Instroom 

schoolverlaters 
Knelpunten 

VMBO Transport en logistiek Laag Hoog Laag Groot 
MBO vervoer Laag Gemiddeld Erg hoog Geen 
MBO administratie en logistiek Gemiddeld Gemiddeld  Gemiddeld  Enige 
HBO vervoer en logistiek Gemiddeld  Erg hoog Gemiddeld  Groot 

Concreet worden er met name grote knelpunten verwacht voor de beroepen productieplanners, monteurs, 
scheepskapiteins en leidinggevenden transport. Voor de overige transportberoepen worden (vrijwel) geen 
knelpunten verwacht richting 2016 (bron: brancheschets Transport en Logistiek juni 2012, UWV). 
 
Spanningsindicator West-Brabant (bron: UWV)  
De spanningsindicator geeft een beeld van de meest actuele situatie op de arbeidsmarkt in een bepaalde 
sector. Hieronder gegevens van het 4e kwartaal van 2012 voor de meest elementaire logistieke beroepen.   
 
Beroepsgroep Openstaande vacatures Aantal kort 

werkzoekenden (<6 mnd) 
Typering 
arbeidsmarkt 

Laders en lossers 119 94 Gemiddeld  
Chauffeurs 131 809 Zeer ruim  
Administratief 
transportpersoneel 

11 19 Ruim  

De prognoses t.o.v. de spanningsindicator laten zien dat er momenteel laders en lossers nodig zijn maar dat er 
voor 2016 geen knelpunten worden verwacht als gevolg van een hoge instroom aan schoolverlaters de 
komende jaren. De situatie voor chauffeurs zal de komende jaren gelijk blijven.  
  

4.2.3 SWOT 

Op basis van de kengetallen uit de logistieke sector in West-Brabant samen de ontwikkelingen is het 
mogelijk een SWOT-analyse te maken van de sector op het gebied van human capital. Deze ziet er als 
volgt uit: 
 
Sterkten:  

- Positie als logistieke hotspot nr 1 in 
Nederland 

- Goede verbindingen en 
infrastructuur 

- Aanwezigheid opleidingen op alle 

Zwakten:  

- Aansluiting onderwijs-bedrijfsleven 

- Onvoldoende bereidheid bij 
bedrijven om te investeren in nieuw 
talent  

- Imago van de sector  
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niveaus: VMBO/MBO/HBO 

- Beschikbaarheid bedrijventerreinen 

- Regionale arbeidsmarkt, weinig 
uitgaande pendel  

- Studenten  komen te weinig in 
aanraking met logistiek 

- Te weinig doorstroming tot HBO/WO 
niveau 

Kansen: 

- Inzet op innovatie in de sector 

- Verbeteren aansluiting 
HBO/Universiteit 

- Ontwikkelingen nieuwe 
bedrijventerreinen 

- Doorontwikkeling Kennis DC  

- Meer inzet op waarde-toevoeging 
aan goederenstromen 

- Uitbouwen pareltjes in de regio  

Bedreigingen: 

- Vergrijzing en ontgroening 
(demografie) 

- Marges onder druk, waardoor 
weinig investeringsruimte 

- Teveel afbakening eigen regio en 
onvoldoende over grenzen heen 
kijken   

- De ruime flexibele schil in logistieke 
arbeidsmarkt, kennis kan snel 
wegvloeien  

 
Het inzichtelijk maken van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van een sector geeft een 
goed beeld waar de acties de komende jaren moeten liggen en met welke zaken rekening gehouden 
dient te worden. Deze informatie vormt samen met de facts, de huidige stand van zaken en de 
ambities die hierna aan bod komen een goede basis voor het uitvoeringsprogramma.  

4.3 Opgave voor de sector logistiek  

Op basis van de hierboven beschreven analyse van de sector (paragraaf 4.2), zowel in cijfers als in 
actuele ontwikkelingen is een zogenaamde ‘opgave voor de sector’ te maken. Deze wordt hieronder 
beschreven en gaat in op wat de sector de komende jaren nog te doen staat. Deze opgave is 
beschreven op macro-niveau, in de paragrafen hierna wordt dit verder geconcretiseerd.  
 
De logistiek is een grote en belangrijke sector in West-Brabant met ruim 5.600 bedrijven en 45.000 
medewerkers. Vanaf 2009 is een licht dalende lijn te zien in het aantal medewerkers in de sector. 
Vanuit macro-economische trends wordt tot 2020 een kanteling verwacht naar opnieuw groei van de 
werkgelegenheid. Dit is het gevolg van onder andere de economie die naar verwachting gaat 
aantrekken en de relatief grote mate van vergrijzing in de sector waardoor de vervangingsvraag 
toeneemt. Het Topteam Logistiek heeft op basis van deze voorspellingen de ambitie uitgesproken om 
50% meer uitstroom te krijgen vanuit het onderwijsveld. Op basis van de analyse en de prognoses 
voor West-Brabant (zie paragraaf 4.2.2) blijkt dat deze verhoogde uitstroom vooral nodig is op de 
lage (VMBO en MBO niveau 1/2) en hoge (HBO/Universitair) niveaus nodig zijn.  
 
• Enerzijds is het belangrijk dat er in de lagere beroepen genoeg vakkrachten beschikbaar blijven 

die onder andere zorgen voor het laden, lossen en distribueren van goederen in de magazijnen. 
Deze ‘traditionele’ vormen van logistiek zijn en blijven een belangrijk onderdeel van de West-
Brabantse economie en juist deze werkzaamheden bieden kansen aan mensen met een lage 
opleiding waarvan er velen door de huidige economische situatie aan de kant staan.  

 
• Anderzijds wordt er in West-Brabant momenteel veel geïnvesteerd in logistieke ontwikkelingen 

en innovaties, deze vaak meer kennisintensieve activiteiten vragen om hoger geschoold 
personeel. Om hier aan de vraag te kunnen voldoen zal de uitstroom vanuit vooral het HBO-
onderwijs hoger moeten zijn. Beroepen waarvoor nu al tekorten optreden zijn logistieke 
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planners, supply chainmanagers en leidinggevenden. De onderwijsinstellingen kunnen hierin een 
rol vervullen middels de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen (MBO-HBO-WO) en zorgen 
voor kennisdeling met bedrijven middels stages en afstudeeropdrachten.  
 

• Op het niveau ertussen, het MBO, wordt niet direct krapte verwacht. Maar omdat de sector 
kennisintensiever wordt en de instroom van het aantal HBO’ers wellicht niet groot genoeg 
worden MBO’ers met een opleiding op niveau 3 of 4 steeds belangrijker om hier een rol in te 
vervullen. Daarom zal ook de in- en uitstroom van opleidingen op deze niveaus moeten stijgen.  

 
• Een groeiende vraag naar personeel op diverse niveaus vraagt een sterk HR-beleid van bedrijven. 

In de logistiek wordt relatief veel gebruik gemaakt flexibele arbeidskrachten en buitenlandse 
werknemers. Met name de transportsector maar ook de distributiesector krijgt daarmee een 
slecht imago. Deze tijdelijke medewerkers zullen de sector gemakkelijk verlaten als de 
arbeidsmarkt aantrekt waardoor aanwezige kennis en kunde (toegevoegde waarde) verloren 
gaat.  Daarnaast heeft men te maken met een ouder wordend personeelsbestand. Dit alles vergt 
een grotere inzet op personeelsbeleid, gericht op het binden en boeien van personeel. 

4.4 Ambities en stand van zaken  

Volgend op de opgave voor de sector is gekeken naar de ambities. Kwantitatief is in de landelijke 
Human Capital Agenda de ambitie geformuleerd dat er in 2020 50% meer instroom in de sector moet 
zijn. Daarnaast heeft Nederland dan een internationale toppositie in de afwikkeling van 
goederenstromen als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en als land met een 
aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven. In de diverse 
gesprekken die gevoerd zijn in het kader van de ontwikkeling van deze HCR zijn de concrete ambities 
voor de logistiek in West-Brabant opgehaald, geformuleerd door belangrijkste stakeholders uit de 
sector afkomstig uit de 3 O’s. Hieronder zijn alle opgehaalde ambities geordend in het frame met 
doelstellingen en actielijnen komend uit de landelijke Human Capital Agenda Logistiek, gevolgd door 
een vertaling naar de huidige stand van zaken.   
 

Doelstellingen  Actielijnen Actie Stand van zaken  
Excellent State of 
Art Logistiek 
Onderwijs 
 
 
 
 
 
 
 

Blijvend vernieuwen pre-
experience 
opleidingsaanbod 

Samenwerking onderwijs-
onderzoek-bedrijfsleven 
om blijvend te investeren 
in een vernieuwend 
curriculum toegespitst op 
nieuwe innovatie en 
ontwikkelingen van het 
bedrijfsleven.  

In het Kennis DC wordt deze 
samenwerking nadrukkelijk 
opgezocht.  
 
 

Blijven vernieuwen post-
experience 
opleidingsaanbod 

Onderzoeken of er 
behoeften liggen aan 
nieuwe opleidingen; 
cursussen,  AD’s, Masters 
etc.  

In het Advies & 
Innovatiecentrum 
stedenbouw, logistiek en 
mobiliteit van de NHTV 
worden lectoren, studenten 
en docenten ingezet. De 
producten die worden 
voortgebracht worden 
gevaloriseerd in het 
bedrijfsleven en het 
curriculum. 

Kwaliteitsimpuls 
docenten 

Zorgen voor voldoende 
gekwalificeerde docenten 
en periodieke bijscholing 

Bij de NHTV is aandacht voor 
de ontwikkeling van docenten 
middels masters en PHD´s.  
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Doelstellingen  Actielijnen Actie Stand van zaken  
docenten door bedrijven 
om bij te blijven met 
innovaties en 
ontwikkelingen in de 
sector.  

Ontwikkelen van CEO of 
CIV  

Landelijk is er één CoE 
voor de logistiek waarin 6 
HBO-instellingen 
samenwerken. 
Onderzoeken of er nog 
behoefte is aan een CIV 
Logistiek. 

De middelen van het CoE 
worden gebruikt voor de 
doorontwikkeling van de 
Kennis DC’s. De 
doorontwikkeling van deze 
structuur is nodig. 

Meer kwalitatief 
hoogwaardige 
medewerkers  
 
 

Het vergroten van 
instroom/uitstroom 
initieel onderwijs 

Faciliteren meer 
stageplekken door 
bedrijfsleven middels 
prestatieafspraken.  
 
 
 
Versnelde doorstroming 
VMBO/MBO en 
MBO/HBO, bijvoorbeeld 
met doorlopende 
leerlijnen.  
 
Blijvend investeren in 
techniekpromotie in het 
basisonderwijs, zoals in 
Tune Techniek. 
 
Meer casuïstiek inbrengen 
in onderwijs, in 
samenwerking met 
bedrijfsleven.  
 
Opstellen 
beroepsprofielen 
onderwijs samen met 
bedrijfsleven.  
 
 
Specifieke actie gericht op 
meisjes. Teveel wordt de 
logistieke sector aan 
mannen gekoppeld.  

Voor het HBO is er landelijk 
het programma Topcoaches 
voor Toptalent van EVO 
(ondernemersvereniging) 
voor logistieke 4e jaar 
studenten.  
 
De bestaande mogelijkheden 
lijken onvoldoende benut en 
sluiten niet goed op elkaar 
aan waardoor afbouw van dit 
principe dreigt.  
 
Tune Techniek zet zich 
hiervoor in, in West-Brabant. 
Focus hierbij echter niet 
zozeer op logistiek.  
 
Hier wordt al steeds meer 
samenwerking in gezocht 
door zowel ROC West-
Brabant, de NHTV en Avans.  
 
De NHTV heeft recent nieuwe 
beroepsprofielen opgesteld. 
De uitdaging hierbij is, dat 
geldt ook voor het MBO, om 
ze actueel te houden.  
 
Radius College in januari 2013 
gestart met een project 
gericht op het aantrekken van 
meisjes voor de techniek. 
Echter (nog) niet gericht op 
logistiek.  

Het vergroten van de 
aantrekkelijkheid van de 
sector  

Promotie van de sector 
middels campagnes, voor 
en door bedrijven zelf.  
 
Focussen op de pareltjes 
in de regio, 
onderscheidend vermogen 

Er is onvoldoende samenhang 
in de aanpak van 
imagoversterking. 
 
De uitverkiezing van hotspot 
nr 1 in Nederland wordt in 
regionale communicatie 



Human Capital Roadmaps maintenance, logistiek en biobased economy, regio West-Brabant.                    40 

 

Doelstellingen  Actielijnen Actie Stand van zaken  
West-Brabant t.o.v. 
andere logistieke hotspots 
benutten in de 
communicatie.  

opgepakt. Er is geen 
samenhangende robuuste 
aanpak.  

Het vergroten van de zij-
instroom 

Inrichten flexpools met 
verwante bedrijven, werk 
> werk.  
 
 
 
 
Ontwikkelen 
(om)scholingsprogramma’
s voor arbeidspotentieel 
momenteel in 
uitkeringssituatie 
(WW/WWB).  

VTL (kenniscentrum) heeft 
enkele jaren geleden een pilot 
gedaan met flexpools, deze is 
niet succesvol geweest. Het 
idee is goed, maar ervaringen 
gebruiken.  
 
VTL is partner in het  
mobiliteitscentrum transport 
waar werkzoekende 
chauffeurs en 
kraanmachinisten weer een 
baan vinden in de transport. 
Meestal andersoortig werk, 
maar zo blijven ze behouden 
voor de sector.  

Kwaliteitsverbetering 
zittend personeel 
(vakinhoudelijk/compete
nties) 

Meer inzetten op 
doorscholen van zittend 
personeel middels 
bedrijfsopleidingen en 
cursussen, in 
samenwerking met 
MBO/HBO 
onderwijsinstellingen.  

Er is Avans+ is er voor 
professionals op HBO niveau. 
ROC West-Brabant biedt ook 
bedrijfsopleidingen aan voor 
vakkrachten in diverse 
sectoren.  
 

Betere benutting 
en behoud 
logistieke 
professional 

Het stimuleren van de 
sociale innovatie 

Verzorgen goede 
(secundaire) 
arbeidsvoorwaarden in de 
regio. Dit betekent niet 
alleen zorgen voor 
voldoende  en 
aantrekkelijk werk, maar 
dat ook de leefomgeving 
goed in orde is met 
voldoende aanbod van 
woningen, recreatie etc, 
creëren onderscheidend 
vermogen t.o.v. andere 
regio’s.  

 
 
 
 
 
 

Het binden en boeien 
van medewerkers , 
employability 

Leer- en 
ontwikkelmogelijkheden in 
de werkomgeving 
aanbieden zorgt voor 
ontwikkeling in een 
functie en hogere 
productiviteit en 
effectiviteit wat leidt tot 
meer tevredenheid. 

VTL heeft een project 
duurzame inzetbaarheid met 
klant en klare dienstverlening 
voor bedrijven. 
 
 
 

Versterken van 
kennis en 
innovatie 

Versterken van het 
Kennis Distributie 
Centrum 

Doorontwikkeling naar 
volwaardig Kennis DC in 
West-Brabant. Hiermee 

Op dit terrein zijn vele acties 
in gang gezet. Het is de kern 
van de doorontwikkeling van 
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Doelstellingen  Actielijnen Actie Stand van zaken  
 Zeeland/Brabant (West-

Brabant) 
ontwikkeld de regio 
vernieuwende oplossingen 
en innovaties.  

de logistieke sector. 
Kennisvalorisatie, Logistics 
Talent Incubator en Vitale 
Logistiek.  

 Bovenregionaal 
versterken van kennis en 
innovatie 

Grensoverschrijdend 
onderzoek, swot-analyses, 
jobbeurzen, seminars, 
werkbezoeken etc. 

 

 Relatie met twee andere 
topsectoren in West- 
Brabant maintenance, 
en biobased economy. 

Actieve kennisuitwisseling 
met de andere 
topsectoren en mogelijke 
overlap in vraagstukken 
samen oppakken.  

Dit wordt geregisseerd vanuit 
de Strategic Board. 

Stapelen van 
kennis 

Kennis over de sector 
vergroten m.b.t. 
arbeidsmarktgegevens 

Structureel en eenduidig 
onderzoek en monitoring 
naar 
arbeidsmarktgegevens  

VTL heeft als taak om 
gegevens over de sector te 
verzamelen en te publiceren 
en zijn hiermee een 
belangrijke bron voor data.  
 
Vanuit de provincie loopt er 
nu een project rondom 
monitoring van 
arbeidsmarktgegevens. In 
West-Brabant is het RPA de 
meest aangewezen partij om 
hier regie in te voeren.   

 Kennisverspreiding 
 

Ontwikkelen Exchange-
programma’s met andere 
opleiders in het land.  
 
 

Gebeurt voor een deel in het 
Kennis DC. De structuur van 
het Kennis DC maakt dat de 
verbindingen goed geborgd 
zijn.  

4.5 Adviezen voor vervolg  

De laatste stap is om op basis van de analyse, de opgaven en ambities voor de sector gecombineerd 
met de huidige stand van zaken te bepalen wat er nog mist; wat staat er nog te doen? Er gebeurt al 
veel, zo blijkt uit de stand van zaken. Toch kunnen nog een aantal concrete adviezen worden 
geformuleerd, om de ambities kracht bij te zetten.  
 
Instroom onderwijs  

• Vergroot de instroom studenten  op VMBO/MBO (niveau 1 en 2).  Hierin nauw 
samenwerken met o.a. gemeenten en UWV om mensen vanuit een uitkeringssituatie te 
begeleiden naar werk in de logistieke sector eventueel gecombineerd met een BBL-
opleiding.  

• Vergroot instroom van studenten  op HBO niveau.  
• Voorkom uitval, naar het voorbeeld van de Hippocampus van Avans.  
• Verhoog instroom in Masters op het gebied van logistiek, bijvoorbeeld bij UvT en TUe.  
• Ontwikkel talentprogramma’s voor excellente studenten in de logistiek.  
• Onderzoek de mogelijkheden voor een CIV in de regio, dit kan met name bijdragen aan 

de instroom van voldoende vakkrachten in de regio.  
• Geef een nieuwe impuls aan doorlopende leerlijnen, het potentieel wordt momenteel 

onvoldoende benut en de inhoudelijke verbinding tussen opleidingen op VMBO, MBO en 
HBO is onvoldoende.  
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• Breid het project van Radius College (meisjes in de techniek) uitrollen naar de logistieke 
sector.  

• Continueer de instroom van MBO studenten op niveau 3 en 4. 
 
Promotie van de regio en sector  

• Versterk regiobranding naar studenten en pas afgestudeerden met speciale aandacht 
voor WO-geschoolden omdat die in een andere regio onderwijs hebben gevolgd.  

• Verbreed de activiteiten Tune Techniek naar de logistiek. Logistiek wordt nu niet 
specifiek meegenomen maar is voor de regio wel een belangrijke sector. Tune Techniek 
is de aangewezen partij om het bestaande netwerk en de activiteiten uit te breiden. 
Tevens draagt dit bij aan het verbeteren van het imago van de sector bij potentiële 
nieuwe medewerkers.  

• Besteed meer aandacht aan behoud van huidig personeel; de logistiek is een sector met 
een relatief grote flexibele schil. Het risico dat deze groep wegvloeit naar andere 
sectoren is groot terwijl ze in de logistiek straks hard nodig zijn.  

 
Verbinding onderwijs – bedrijfsleven  

• Organiseer meer (afstudeer)stages bij bedrijven in de regio, maak prestatieafspraken.  
• Zorg voor betere integratie kennis bedrijfsleven in onderwijs; bijscholing docenten, 

inbreng casuïstiek en gezamenlijk opstellen beroepsprofielen (actueel houden).  
• Zet zwaarder in op post-initieel onderwijs: bedrijfsopleidingen voor werkenden en   

omscholing voor werkzoekenden.   
• Initieer activiteiten rondom zij-instroom vanuit WW en WWB en inzet van 50-plussers.  
• Bestaande initiatieven als het Kennis DC houden zich actief bezig met de verbinding 

tussen onderwijs en bedrijfsleven. Kijk ook naar voorbeelden in andere regio’s; die 
werken met bijvoorbeeld sectorservicepunten (o.a. Huis voor de Logistiek in Midden-
Brabant).  

 
Contacten tussen overheden en werkgevers  

• Stem contactlijnen af in de triple helix, één aanspreekpunt.  
• Start projecten en diensten op voor een beter HRM-beleid van bedrijven. 
• Verbeter samenwerking tussen (semi)overheden. Hierbij gaat het met name om partijen 

als REWIN, RWB, BOM en VTL. Initiatieven lopen regelmatig door elkaar heen. 
 
Arbeidsmarktinformatie  

• Breid de bestaande werkgelegenheidsenquête uit met enkele vragen en gebruik deze 
structureel als monitor voor de arbeidsmarktsituatie in de hele regio, evt. te combineren 
met andere beschikbare gegevens. Goed instrument met hoge respons.  

4.6 Conclusies  

In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens 4 stappen doorlopen die 
hebben geleid tot de formulering van een aantal adviezen op het gebied van human capital: 

1. Analyse van de logistieke sector met onderbouwing van cijfers 
2. Opgave voor de sector logistiek 
3. Ambities en huidige stand van zaken 
4. Adviezen voor vervolg   

 
De volgende stap is om de adviezen te bespreken met de betrokken partijen uit overheid, onderwijs 
en bedrijfsleven en door te vertalen naar bijvoorbeeld projecten.  
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De logistiek is een sector met een jarenlange traditie, een duidelijke afbakening en een vast 
opleidingsaanbod dat er mede toe heeft geleid dat het voor ons land zo’n belangrijke sector is. 
De verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid voor de logistiek zit zowel bij een laag, als 
midden en hoog groeiscenario richting 2015 in de plus. Dit ontstaat door zowel een uitbreidings- als 
vervangingsvraag. Aan de twee uitersten van de arbeidsmarkt dreigt hierdoor spanning te ontstaan. 
Meer instroom op de laagste en hoogste niveaus is nodig. Daarnaast verdienen doorlopende 
leerlijnen meer aandacht, de opleidingen in de hele keten VMBO, MBO en HBO zijn inhoudelijk te 
weinig op elkaar afgestemd.  
 
De ontwikkeling van het Kennis DC Zeeland-Brabant biedt bedrijven kansen om nieuwe innovaties en 
ontwikkelingen in de praktijk te brengen en hiermee onderscheidend te zijn in de markt. Dit kan 
alleen maar werken als de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven goed verloopt. 
Op dit vlak zitten dan ook de acties die de meeste prioriteit hebben; de samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven kan verder geïntensiveerd worden en het imago van de sector moet 
verbeterd worden. Er wordt al veel geïnvesteerd in het imago van techniek maar de logistiek is een 
sector die hier niet helemaal in past. Verbreding van bestaande activiteiten rondom 
techniekpromotie richting de logistiek of het ontwikkelen van eigen activiteiten is wenselijk.  
Tenslotte verdient het personeelsbeleid in de sector meer aandacht om daarmee zittend personeel 
te blijven binden en boeien. 
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5 Human Capital Roadmap biobased economy  

5.1 Biobased economy in Nederland 

In een biobased economy nemen groene grondstoffen de rol over van fossiele grondstoffen zoals 
olie. Gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie worden ingezet voor 
niet-voedseltoepassingen. Deze groene grondstoffen, ofwel biomassa, worden toegepast als 
materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie. Biobased economy zorgt voor nieuwe 
ontwikkelingen en businesskansen in de traditionele sectoren agro en chemie (bron: rewin.nl).  
 
Nederland heeft uitstekende kansen om van de biobased economy een succes te maken. Het 
bedrijfsleven blijkt enthousiast voor de economisch-maatschappelijke kansen binnen de groene 
economie en ook consumenten vragen steeds meer om ‘groene’ producten. Met de biobased 
economy kan Nederland twee vliegen in één klap slaan: Nederland komt weer op een mondiale 
economische en technologische toppositie en loopt voorop in een duurzame, groene wereld.  

5.1.1 Landelijke trends 

De randvoorwaarden voor succes zijn aanwezig: Nederland heeft een zeer sterke energie- en 
chemiesector met zowel grote bedrijven als veel MKB en bovendien een sterke en innovatieve agro- 
en tuinbouwsector. Voor de sectoren energie en chemie biedt de overschakeling van fossiele naar 
groene grondstoffen nieuwe kansen en de agrosector kan door aanpassing en innovatie nieuwe 
markten ontsluiten. Het Nederlandse bedrijfsleven loopt voorop om de omschakeling concreet te 
maken, te versnellen en om hoger in de waardepiramide van groene grondstoffen nieuwe 
productmarktcombinaties te ontwikkelen. Belangrijkste uitdaging voor de biobased economy zit in 
de human capital agenda van onderwijs, opleiding en voorlichting. Onderwijs en scholing zijn 
momenteel nog niet genoeg toegesneden op de specifieke situatie in de biobased economy. Snelle 
kennisuitwisseling staat hierbij voorop want een groeiende en dynamische bedrijfstak vraagt om 
medewerkers met nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden (bron: Groene Groei, innovatiecontract 
biobased economy, 2011).  
 
Biobased economy is niet één van de negen landelijke topsectoren, maar is als dwarsdoorsnijdend 
thema benoemd en vindt vooral aansluiting met de topsectoren chemie en agrofood. Daarnaast zijn 
er raakvlakken met energie, tuinbouw en uitgangsmaterialen en water.  

5.2 Biobased Economy in West-Brabant  

Biobased economy gaat over chemie en agrofood, de sectoren die voor een belangrijk gedeelte het 
economisch palet van de regio bepalen met een aantal wereldspelers van formaat. Beide sectoren 
hebben behoefte aan versterking van hun concurrentiekracht en beide worden geconfronteerd met 
duurzaamheidsvraagstukken. Dat fossiele brandstofbronnen eindig zijn, is een feit. Van deze 
bedreiging een kans maken, is de uitdaging die bedrijven in de chemie en agrofood in West-Brabant 
samen aangaan. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat bedrijven in de agrofoodsector hun 
collega’s in de chemie helpen bij het vervaardigen van nieuwe, groene producten waar in de 
internationale markt steeds meer vraag naar is. De nieuwe biobased economy dient zich aan in West-
Brabant en gaat in de toekomst een belangrijke pijler voor de regio vormen (bron: 
biobasedinnovations.nl).   
 
Om de biobased economy van de grond te krijgen en op de kaart te zetten, hebben ondernemers, 
onderwijs en overheid uit Noord-Brabant én Zeeland vanaf het begin in 2010 de krachten gebundeld 
en fors geïnvesteerd in deze ontwikkeling. De samenwerking heeft vorm gekregen onder de naam 
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Biobased Delta Zuidwest-Nederland met in totaal meer dan 120 grote en kleine projecten met een 
investeringsvolume van 400-600 miljoen euro tot nu toe. Partijen betrokken bij de biobased 
ontwikkelingen in Zuidwest-Nederland hebben door middel van een intentieverklaring de 
samenwerkingsbereidheid bevestigd. Hiermee is een sterke Triple Helix samenwerking ontstaan 
(bron: biobasedinnovations.nl).   
 
In deze paragraaf volgt eerst een kwalitatieve beschrijving van toekomstige ontwikkelingen die van 
belang zijn voor de sector, gevolgd door een kwantitatieve, cijfermatige verkenning. Daarna volgt 
een sterkte-zwakte analyse van de onderwijs-arbeidsmarktsituatie voor de biobased economy.  

5.2.1 Kwalitatieve beschrijving 

Bij het realiseren van de ambities zijn de volgende ontwikkelingen van belang: 
 
Agenda Zuidwest- Nederland en businessplan  
In 2010 is door vertegenwoordigers uit de Triple Helix een agenda biobased economy opgesteld voor 
de Biobased Delta Zuidwest-Nederland (West-Brabant/Zeeland). In dit stuk zijn de ambities voor de 
regio beschreven tot 2020. De overkoepelende ambitie is om uit te groeien tot een Europese 
topregio rond de volgende kernthema’s:  

1. Groene grondstoffen 
2. Groene bouwstenen  
3. Vergroenen van de procesindustrie.  

Het gaat hierbij met name om toepassingen in de chemie en agrofood en om het verbinden van 
processen tussen bedrijven en het sluiten van kringlopen . De onderstaande verwaardingspiramide 
voor biomassa geeft in het rood omlijnde gebied aan waar het in de biobased economy in West-
Brabant om draait (bron: agenda biobased economy Zuidwest Nederland ‘agro meets chemistry’, 
2011): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aan de 3 centrale thema’s wordt gewerkt middels een integrale aanpak van de 5 ondersteunende 
pijlers zoals beschreven in de inleiding van dit rapport (paragraaf 1.3). De uitwerking ziet er daarbij 
als volgt uit:  
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Momenteel wordt gewerkt aan een verdere aanscherping van de agenda in een businessplan voor de 
regio West-Brabant/Zeeland. In dit businessplan worden de pijlers verder uitgewerkt met 
bijbehorende projecten, gewenste output en prestatie-indicatoren.  Het plan gaat uit van een markt-
gestuurde strategie waarin de bedrijven leidend zijn en de overheid en onderwijsinstellingen 
ondersteunen bij het realiseren van de doelen. 
 
Onderwijs  
West-Brabant wil een leidende en onderscheidende positie innemen in de (inter)nationale biobased 
economy. Hiervoor moet men verder kijken dan naar alleen de huidige bedrijven, de toekomst is van 
groot belang en bevindt zich nu nog in de studiebanken (bron: rewin.nl).  
 
De chemische en agrarische sector zijn, net als veel andere sectoren in Nederland, aan vergrijzing 
onderhevig. Om de huidige innovaties voort te kunnen zetten zal er meer instroom in de sector 
moeten komen vanuit het onderwijs. Daarbij gaat het naast de kwantiteit ook om de kwaliteit, 
zorgen dat studenten de juiste dingen leren in aansluiting op de voortdurende vernieuwingen; 
flexibel en dynamisch onderwijs. Een voordeel hierbij is dat, in tegenstelling tot onderwijs en scholing 
in meer gevestigde sectoren, de scholing in de biobased economy nog in ontwikkeling is. Dit biedt 
juist kansen om het onderwijs op een innovatieve manier in te richten. De ambitie is niet om 
zelfstandige biobased-opleidingen te ontwikkelen maar om in bestaande opleidingen de biobased 
economy ontwikkelingen te verwerken in bijvoorbeeld een major, minor, opdrachten etc. Concreet 
betreft het in West-Brabant met name de HBO-opleidingen chemie en chemische technologie, met 
een verbreding naar engineering, economie en bouwkunde. In het MBO gaat het om opleidingen uit 
het domein van procestechniek en de agrarische opleidingen.  
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Belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs zijn het Centre of Expertise Biobased Economy van Avans 
Hogeschool en Hogeschool Zeeland en het CIV Passie voor Biobased van ROC West-Brabant9. De 
aanwezigheid van zowel CIV, een CoE en een Centre of Excellence biedt goede mogelijkheden om de 
onderwijskolom optimaal vorm te geven en studenten toe te rusten op alle ontwikkelingen en 
innovaties in de biobased economy.  
 
Landelijk gezien zijn alle ontwikkelingen in de biobased economy in het hoger en wetenschappelijk 
onderwijs geclusterd onder de koepel Centre of Biobased Economy (CBBE). Binnen dit Centre werken 
Wageningen UR (Centre of Excellence gericht op fundamenteel onderzoek) en 6 hogescholen samen 
aan de biobased onderwijsagenda. Iedere onderwijsinstelling heeft zijn eigen expertises in de 
biobased-keten; van biobased producten, productie en biobased technologie tot aan grondstoffen 
(bron: CBBE.nl)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biobased economy biedt kansen om een nieuwe impuls te geven aan het bètaonderwijs. 
Duurzaamheid en het multidisciplinaire karakter in relatie tot technologisch onderwijs blijkt 
aantrekkingskracht te hebben op een bredere groep studenten. De biobased economy is daarmee 
een mogelijkheid om de aantallen studenten voor bètaopleidingen in het algemeen te vergroten. 
 
Gezamenlijke innovatie  
In West-Brabant is het platform Biobased Innovations opgericht dat bestaat uit organisaties die 
willen samenwerken op het gebied van bio-innovaties. Doordat belangrijke grote en 
MKB organisaties uit de chemie-, food-, farma-, cosmetica- en agrosector samenwerken met onder 
andere kennisinstellingen en andere bio-initiatieven komt de huidige markt in een versnelling en 
wordt deze versterkt door de structurele samenwerking in Zuidwest-Nederland. Biobased 

                                                           
 

 

9 In de 2e lijn zijn Avans Hogeschool, HAS Hogeschool en WUR belangrijke partners in de samenwerking.  
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Innovations bestaat uit drie programmalijnen; innovatieve projecten, kennisdisseminatie en business 
development. 
 
Een andere stimulans van biobased ontwikkelingen komt vanuit de provincie Noord-Brabant in de 
vorm van het Biobased Brabant Fonds. De provincie Noord-Brabant verstrekt 10 miljoen aan de BOM 
voor dit investeringsfonds10. Doel van het fonds is om het vestigingsklimaat voor nieuwe 
bedrijvigheid en kenniswerkers op het gebied van de groene chemie te bevorderen. Het fonds richt 
zich op startende, snelgroeiende bedrijven en kennisintensieve bedrijven. Het vermarkten van 
nieuwe technologieën waarmee substantieel meer waarde toegevoegd wordt staat centraal. De 
BOM verstrekt het geld in de vorm van risicokapitaal aan startende en snelgroeiende bedrijven op 
het gebied van groene chemie in Brabant (bron: brabant.nl).  
 
3 fysieke toplocaties11 
In West-Brabant zijn de volgende 3 toplocaties van belang voor de biobased economy: 
• Green Chemistry Campus (1 van de 3 landelijke Centres for Open Chemical Innovation)  

De campus in Bergen op Zoom biedt start ups toegang tot de laboratoria van Sabic, demo-
ruimtes en kantoorfaciliteiten. De Green Chemistry Campus wil een motor zijn: een terrein 
waar grote en kleine bedrijven, kennisinstellingen en overheid in een open innovatiestructuur 
samenwerken aan nieuwe producten en technologieën met de focus op biobased materialen, 
chemicaliën en coatings. Het zijn bedrijven die zich in de productontwikkelingsfase bevinden. 
Verpakkingen vervaardigd van aardappelschillen en natuurvezels in dashboards zijn slechts 
enkele voorbeelden van nieuwe producten. Centraal staat het gebruiken van agrarische 
restproducten als basis voor nieuwe groene grondstoffen. 

• Agro & Foodcluster Nieuw-Prinsenland  
Nieuw-Prinsenland is een bedrijventerrein naast de fabriek van Suiker Unie in Dinteloord. Het 
terrein bestaat uit een glastuinbouwgebied van 310 hectare en 50 hectare voor bedrijven die 
bij voorkeur iets met agro of food hebben. Nieuw-Prinsenland wordt een plek waar bedrijven 
zich samen sterk gaan maken voor een groenere economische toekomst. Het cluster is een 
initiatief van Suiker Unie samen met de Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM). Uit de 
kruisbestuiving die ontstaat wanneer bedrijven op één locatie samenwerken wordt een 
meerwaarde gecreëerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van restwarmte en hergebruik 
van proceswater van de suikerfabriek en de winning van groen gas uit de 
biomassareststromen. Zo zijn er legio daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden. 

• Industriegebied Moerdijk  
Het energyweb Moerdijk is een systeem waarbij gebruikers en leveranciers van duurzame 
vormen van energie aan elkaar gekoppeld worden. Het gaat daarbij om zowel warmte, stoom 
als CO2. In deze benadering werken partijen maximaal samen in het ontwikkelen van het 
energieweb. Het gaat om het uitbouwen van het netwerk tussen enkele bedrijven tot een 
schaalniveau industriegebied Moerdijk en omliggende omgeving.  

                                                           
 

 

10 In totaal is er vanuit de provincie 13,5 miljoen beschikbaar voor de biobased economy, waarvan 10 miljoen voor dit fonds.  
11 In totaal zijn er in de Biobased Delta 8 toplocaties bepaald, 3 in West-Brabant en 5 in Zeeland.  
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5.2.2 Kwantitatieve beschrijving (facts)  

Omvang biobased markt  
De biobased economy is nog volop in ontwikkeling. De bedrijven die zich nu met deze ontwikkelingen 
bezighouden komen uit verschillende disciplines en vaak is maar een klein stukje van hun activiteiten biobased-
gerelateerd: het is een markt binnen een markt.  
 
Rewin houdt in samenwerking met de KvK een lijst bij van bedrijven in West-Brabant en Zeeland die zich 
(geheel of gedeeltelijk) bezig houden met biobased-ontwikkelingen (zie bijlage 3). In West-Brabant zijn dat circa 
30 bedrijven. Op basis van de werkgelegenheidsenquête is berekend dat het hier gaat om in totaal ongeveer 
3.250 medewerkers  (incl. uitzendkrachten) in 201212. De activiteiten van deze bedrijven spreiden zich uit over 
diverse disciplines, onder andere13:  
- Vervaardiging van chemische producten  
- Vervaardiging van voedingsmiddelen 
- Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 
- Dienstverlenende bedrijven voor de landbouw  
 
De meest enge omvang van de biobased markt is gegeven op basis van de hierboven beschreven lijst. Het 
potentieel is echter veel groter, biobased ontwikkelingen kunnen zich verder uitbreiden in de sectoren agro en 
chemie, maar raken ook sectoren als energie en afvalverwerking en de ingenieursbureaus die zich bezig 
houden met de nieuwste ontwikkelingen in dienst van andere bedrijven. Visueel ziet dit er als volgt uit:  
 

 
De schatting is dat er in Zuidwest-Nederland (Noord-Brabant/Zeeland) tot 2020 ongeveer 2.500 
arbeidsplaatsen bij zullen komen gerelateerd aan de biobased economy. Met name in de chemische 
technologie zal een tekort ontstaan aan arbeidskrachten. Ambitie is om tot 2020 nog eens 600 miljoen te 
investeren in met name de opschaling van lopende initiatieven.14 De komende jaren zal deze groei zich gaan 
manifesteren en zal de biobased economy meer vorm krijgen.  
Vestigingen 

                                                           
 

 

12 Gebaseerd op de werkgelegenheidsenquête West-Brabant, 2012.  
13 Gebaseerd op de SBI-codes van de KvK, 2012.  
14 Agenda Biobased Economy Zuid-West Nederland ‘agro meets chemistry’, 2011. 

Biobased 
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In West-Brabant zijn momenteel een aantal spelers actief in diverse projecten en initiatieven, o.a. Sabic, Cargill, 
Dohler en Cosun. Deze bedrijven worden ondersteund door een groot aantal MKB-leveranciers van o.a. 
plantaardige grondstoffen.  
 
Onderwijsdeelname alle leerjaren Avans (bron: DUO)15 
Instroom 2009 2010 2011 2012 
Chemie* 202 236 261 303 
Chemische technologie  146 141 137 148 

*16 studenten major Biobased Tech Avans (onderdeel opleiding Chemie)  
Het aantal geslaagden chemie bedroeg in 2010 40 en in 2011 36 studenten.  
Het aantal geslaagden chemische technologie bedroeg in 2010 30 en in 2011 26 studenten.  
 
Ruim 900 studenten MBO procestechniek; operators, chemisch en microbiologisch analisten ROC West-Brabant 
 
Landelijke prognoses tot 2016 naar opleidingsniveau (bron: ROA)  
Opleidingstype Uitbreidingsvraag Vervangingsvraag Instroom 

schoolverlaters 
Verwachte 
Knelpunten 
2016 

MBO Procestechniek Hoog Laag Hoog Vrijwel geen 
MBO Natuur, voeding en milieu Laag Hoog Laag Groot 
MBO Groene ruimte Laag  Gemiddeld Gemiddeld Enige 
HBO Milieukunde Gemiddeld Erg laag Laag Enige  
HBO Laboratorium/chemie  Hoog Erg hoog Laag Zeer groot 
HBO Chemische technologie Hoog Gemiddeld Laag Zeer groot  
WO Landbouw en milieukunde Hoog Erg laag Gemiddeld Vrijwel geen 

Er worden met name grote tekorten verwacht op MBO natuur, voeding en milieu, HBO laboratorium en 
Chemische technologie.  
 
Verwachte knelpunten naar beroepen (bron: ROA) 
Beroep Knelpunt 
Laboranten Groot 
Laborant-assistenten Groot 
Procestechnologen Groot 
Procesoperators Vrijwel geen 
Materiaaldeskundigen Vrijwel geen 
Agrarische vakkrachten Groot 
Agrarische bedrijfshoofden Groot 
Milieu hygiënisten Groot 

Met name voor de chemie-gerelateerde en agrarische beroepen worden grote knelpunten verwacht. Voor 
procesoperators en materiaaldeskundigen (MBO-niveau) is dit niet het geval. 
 

                                                           
 

 

15 De chemische opleidingen vormen de kern van de huidige biobased economy, aanverwante opleidingen zijn o.a. werktuigbouwkunde, 
milieukunde, bedrijfskunde en marketing. Hiervan zijn in dit rapport geen cijfers opgenomen.  
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5.2.3 SWOT 

Op basis van de kengetallen uit de biobased economy in West-Brabant samen met de huidige stand 
van zaken en ontwikkelingen is het mogelijk een SWOT-analyse te maken van de sector op het gebied 
van human capital. Deze ziet er als volgt uit: 
 
 
Sterkten:  
- Beschikbaarheid bedrijventerreinen & 

campussen 

- Geografische ligging 

- Veel innovatie i.s.m. bedrijven  

- Reeds goed ontwikkelde agenda en 
businesscase met commitment  

- Aanwezigheid CoE en CIV 

- Aanwezigheid biobased component in 
onderwijs  

 

Zwakten:  
- Competenties werknemer biobased 

economy nog in ontwikkeling 

- Onderwijsprogramma (daardoor) 
nog in ontwikkeling 

- Schaarste aan Human Capital  

- Geen venture capital (opstarten 
nieuwe ontwikkelingen relatief duur) 

 

Kansen: 
- Onderwijsontwikkeling aansluitend op 

ontwikkelingen bedrijfsleven 

- Groeimogelijkheden naar omliggende 
regio’s in Nederland en Vlaanderen en 
later Duitsland en Frankrijk.  

- Financieringsmogelijkheden wegens 
stempel tot regionale topsector  

- Bereidheid bedrijven om te investeren > 
‘groene’ producten in opkomst  

Bedreigingen: 
- Door economische omstandigheden  

beperktere investeringsbereidheid 

- Te weinig instroom studenten  

- De verwachte krapte in logistiek en 
maintenance; belangrijke 
randvoorwaardelijke sectoren  

 

 
Het inzichtelijk maken van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van een sector geeft een 
goed beeld waar de acties de komende jaren moeten liggen en met welke zaken rekening gehouden 
dient te worden. Deze informatie vormt samen met de facts, de huidige stand van zaken en de 
ambities die hierna aan bod komen een goede basis voor het uitvoeringsprogramma.  

5.3 Opgave voor de sector 

Op basis van de hierboven beschreven analyse van de sector (paragraaf 5.2), zowel in cijfers als in 
actuele ontwikkelingen is een zogenaamde ‘opgave voor de sector’ te maken. Deze wordt hieronder 
beschreven en gaat in op wat de sector de komende jaren nog te doen staat. Deze opgave is 
beschreven op macro-niveau, in de paragrafen hierna wordt dit verder geconcretiseerd.  
 
De biobased economy is een relatief nieuwe en multidisciplinaire sector die opereert op het snijvlak 
van agro en chemie en die bol staat van de vernieuwing. Biobased economy staat voor een nieuwe 
manier van produceren die toekomstbestendig en milieuvriendelijk is. Dit vraagt aanpassingen aan 
meerdere kanten; in het onderwijs, bij het bedrijfsleven en in de samenwerking tussen agro en 
chemie.  
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• In het onderwijs wordt momenteel hard gewerkt aan het inbedden van biobased ontwikkelingen 
in het curriculum, met zowel een CIV als een CoE zet West-Brabant hierin belangrijke stappen. 
Biobased economy wordt geen nieuwe opleiding maar geïntegreerd in het bestaande curriculum. 
Dit betekent aparte vakken gericht op biobased economy en bijvoorbeeld minors en majors. De 
opgave voor het onderwijs zit vooral in het aantrekken van meer studenten die kiezen voor 
opleidingen als chemie, chemische technologie en procestechnologie waarin biobased-
elementen verweven zitten.  Maar ook studenten voor ‘groene’ opleidingen als milieukunde zijn 
nodig om bij te dragen aan de multidisciplinariteit die de biobased economy vraagt. Douwe-Frits 
Broens, onderzoeker bij het LEI, verwoordt dit als volgt: “een biobased specialist weet van alle 
facetten van de biobased economy iets af en is dus meer een generalist. Het bedrijfsleven is op 
zoek naar vaktechnici die thuis zijn in hun vak en van daaruit bruggen kunnen slaan naar nieuwe 
toepassingen.” 
 

• Het positieve en vernieuwende imago dat de biobased economy heeft kan gebruikt worden als 
middel om nieuwe instroom te verwerven en zal ook moeten leiden tot een meer vernieuwend 
en innovatief karakter van het curriculum van deze opleidingen. De samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven rondom onderzoek en kennisontwikkeling is hiervoor een belangrijke 
randvoorwaarde.  
 

• Meer instroom is met name op HBO en WO noodzakelijk, in het MBO zijn de verwachte 
knelpunten minder groot. De verwachting op basis van de huidige prognoses is dat de huidige 
instroom (+2.500 arbeidsplaatsen) niet voldoende zal zijn. Het ontbreken van een universiteit 
hoeft geen nadeel te zijn, de intensieve samenwerking tussen de diverse hogescholen in het land 
en Wageningen UR kan worden benut om te zorgen voor meer instroom op WO-niveau. De 
uitdaging die hierop volgt, is te zorgen dat WO-geschoolden aan de slag gaan in West-Brabant.  
 

• Voor het bedrijfsleven geldt dat nu slechts een klein aantal bedrijven zich actief bezighoudt met 
biobased-ontwikkelingen en vaak ook nog maar een klein deel van het  bedrijf. Door de huidige 
(financiële) stimulans voor nieuwe ontwikkelingen is de verwachting dat dit aantal de komende 
jaren flink zal groeien evenals het aantal arbeidsplaatsen (+2.500). De opgave voor bedrijven is 
om, in samenwerking met het onderwijs te zorgen dat zittend personeel goed voorbereid is op 
deze nieuwe ontwikkelingen die gepaard gaan met vernieuwingen in productieprocessen etc. Dit 
vergt bijscholing van personeel op alle niveaus op de diverse thema’s uit de biobased-keten.  

 
• Biobased economy gaat over de koppeling tussen chemie en agro in productontwikkeling en 

productieprocessen. Het zorgt ervoor dat bedrijven uit beide sectoren, die voorheen weinig met 
elkaar te maken hadden, nauw met elkaar zullen moeten gaan samenwerken. Dit leidt tot 
‘communicatie’ problemen. Het is belangrijk dat bedrijven uit beide sectoren met elkaar in 
contact komen en de meerwaarde van samenwerking zien. Indien beide sectoren ‘markt’ zien in 
de biobased economy kan de momenteel relatief kleine bedrijvigheid nog volop groeien. Het 
stimuleren van ondernemerschap om deze nieuwe markt te benutten is dan ook noodzakelijk.  

5.4 Ambities en stand van zaken 

De ambities voor de biobased economy zijn al uitgewerkt in de agenda voor Zuidwest-Nederland: 
uitgroeien tot een Europese topregio op het gebied van de biobased economy is het algemene doel. 
De samenwerking in dit kader vindt plaats op een grotere schaal dan West-Brabant maar geeft wel 
een compleet beeld van de sector omdat West-Brabant en Zeeland maar ook andere regio’s in België 
op dit gebied nauw met elkaar verweven zijn.  
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In de diverse gesprekken die gevoerd zijn in het kader van de ontwikkeling van deze HCR zijn de 
concrete ambities voor de biobased economy in West-Brabant opgehaald, geformuleerd door 
belangrijkste stakeholders uit de sector afkomstig uit de 3 O’s. Hieronder zijn alle opgehaalde 
ambities geordend in het frame met doelstellingen en actielijnen komend uit de landelijke Human 
Capital Agenda Chemie waar biobased sterke raakvlakken mee heeft, gevolgd door een vertaling 
naar de huidige stand van zaken.   
 

Doelstellingen Actielijnen Ambities Stand van zaken  
Verbetering 
aansluiting 
onderwijs -
bedrijfsleven 

Bundel succesvolle 
promotie naar het 
onderwijs in een 
efficiënte structuur  
 

Blijvend investeren in 
techniekpromotie in het 
basisonderwijs en studenten  
al vanaf het VO bekend 
maken met biobased 
economy.  
 
Specifieke acties gericht op 
meisjes. Een groot onbenut 
potentieel wordt niet 
benaderd. 

Tune Techniek (met daarin o.a. 
ROC West-Brabant en Avans) 
zet zich hiervoor in, in West-
Brabant. 
 
 
 
Radius College is in januari 2013 
gestart met een project gericht 
op het aantrekken van meisjes 
voor de technieksector. Echter 
(nog) niet gericht op biobased 
economy. 

Ondersteun 
professionalisering 
van zittende 
docenten /      Zorg 
voor voldoende 
nieuwe professionele 
docenten  

Biobased ontwikkelingen 
zijn relatief nieuw, zorgen 
dat de huidige docenten die 
lesgeven in voor de 
biobased economy 
relevante opleidingen goed 
toegerust zijn voor de 
ontwikkelingen.  
Structurele inbedding van 
kennisuitwisseling tussen 
onderwijs en bedrijfsleven.  

Binnen het CIV en CoE wordt 
deze taak opgepakt. Het  
bedrijfsleven is hier intensief bij 
betrokken. 
 

Voorkom uitval uit 
het technisch 
onderwijs  
 

Zorgen voor bredere 
inzetbaarheid. Indien niet te 
behouden voor de chemie 
dan ieder geval voor de 
techniek. 

Avans Hogeschool investeert in 
het programma Hippocampus, 
onder andere bedoeld om 
uitval zoveel mogelijk terug te 
dringen. 

Maak de routes naar 
het onderwijs 
aantrekkelijker 

Transitie naar meer 
generieke technische 
opleidingen in het MBO. 
Geef studenten  tijdens de 
opleiding mogelijkheden om 
verschillende sectoren te 
verkennen en werk daarbij 
intensiever samen met 
bedrijven; meer praktijk, 
kennismaking met 
verschillende etc. 
 
Investeren in digitale 
vormen van onderwijs in de 
hele kolom. De dynamiek in 
de innovatie van de 
biobased economy vraagt 
om een onderwijsaanbod 

Op landelijk niveau is er de 
ontwikkeling dat het aantal 
kwalificatiedossiers en 
bijbehorende profielen de 
komende jaren flink zal worden 
teruggebracht. 
 
 
 
 
 
 
In de plannen van CoE en CIV 
zijn acties benoemd om het 
onderwijs op alle mogelijke 
manieren te vernieuwen, 
digitale vormen horen daar ook 
bij. 
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Doelstellingen Actielijnen Ambities Stand van zaken  
dat flexibel en dynamisch is 
op alle onderwijsniveaus. 
 
Investeren in 
praktijkmateriaal onderwijs. 
Stimuleer bedrijven om te 
investeren in bijvoorbeeld 
machines en andere 
apparatuur voor het 
onderwijs zodat studenten 
de meest actuele kennis 
hebben. 
 
Samenbrengen opleidingen 
op de plek waar de 
bedrijvigheid zich 
concentreert. Naar het 
voorbeeld van Aviolanda of 
de Chemelot Campus.  

 
 
 
Op de Green Chemistry Campus 
en andere toplocaties alsmede 
binnen de kennisinstellingen, is 
paraktijkmateriaal aanwezig. 
Dit zou verder uitgebreid 
kunnen worden. Onderzoek 
naar facility sharing is inmiddels 
gestart.  
 
 
Op de Green Chemistry Campus 
in Bergen op Zoom komen 
bedrijfsleven en onderwijs 
samen om te werken aan 
innovaties voor de biobased 
economy. Dit is het centrum 
voor open chemische innovatie. 
Daarnaast zijn er plannen om in 
Oosterhout een biopolymeren 
applicatiecentrum te starten en 
een samenwerkingsverband 
van bedrijven en onderwijs.     

Laat curricula 
aansluiten op de 
marktbehoefte 

Meer casuïstiek inbrengen 
in onderwijs, in 
samenwerking met 
bedrijfsleven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opstellen beroepsprofielen 
onderwijs samen met 
bedrijfsleven. 

Bij Avans Hogeschool is gestart 
met de major Biobased TeCh, 
een multidisciplinaire 
opleidingsvariant van Chemie 
en Chemische Technologie, 
maar toegespitst op de 
Biobased Economy. Binnen 
deze major worden continu 
bedrijfscasuïstieken centraal 
gesteld. Ook bij andere 
opleidingen zal biobased 
economy worden geïntegreerd 
in het programma. 
 
Zowel Avans als ROC West-
Brabant werken met 
beroepsprofielen. De uitdaging 
hierbij is om ze actueel te 
houden.  

Vestig een excellente 
en efficiënte 
kennisinfrastructuur. 

Het CIV bij het ROC West-
Brabant en het CoE bij 
Avans Hogeschool tot 
centrale kennisinstellingen 
op het gebied van Biobased 
Economy in Nederland 
uitbouwen. 

Beide reeds aanwezig in West-
Brabant en belangrijke 
kennispartners van overheden, 
verder ontwikkeling beide 
centra nog nodig.  

Vergroot de 
aantrekkings-
kracht van de 

Aantrekken, 
doorgroeien en 
behouden van 

Meer aandacht voor 
bedrijfsgerichte opleidingen 
om huidige medewerkers  

Avans+ is er voor professionals 
op HBO niveau. ROC West-
Brabant biedt ook 
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Doelstellingen Actielijnen Ambities Stand van zaken  
sector  
 
 

personeel 
 
 
 
 
 
 
 

om of bij te scholen zodat ze 
toegerust zijn voor de 
nieuwe innovaties in het 
kader van de biobased 
economy; maatwerk per 
bedrijf. 
 
Biobased economy onder de 
aandacht brengen bij 
zittend personeel. Een klein 
aantal medewerkers van 
bedrijven houdt zich 
momenteel bezig met 
biobased innovaties en 
ontwikkelingen. Dit moet de 
komende jaren groeien.  
 
De vertaling van de 
innovaties naar 
consumentenproducten. 
Het ontwikkelen van groene 
consumentenproducten is 
een goede manier om het 
imago van de chemie als 
vieze sector en de agro als 
traditionele sector 
verbeterd worden. 

bedrijfsopleidingen aan voor 
vakkrachten in diverse 
sectoren.  
 
 
 
 
Het CoE en het CIV zijn gestart 
met plannen om medewerkers 
bij te scholen via cursussen en 
masterclasses.  

 Stimuleren sociale 
innovatie om 
inzetbaarheid hoog 
te houden  

De keten sluiten van 
toeleveranciers naar 
gebruikers binnen de 
biobased samenwerking.   

Dit is in discussie bij de 
stuurgroep in de regio. 
 
 

Trek specifieke 
doelgroepen aan  

Inrichten flexpools met 
verwante bedrijven, werk > 
werk. Met name 
uitwisseling tussen agro en 
chemie.  

 

Excellentie in studie 
en carrière  

Instellen van lectoraten. Twee lectoren gestart bij Avans 
met lectoraten biobased 
products en biobased energy.  
Daarnaast zijn er plannen voor 
extra lectoraten op het gebied 
van biobased economy en 
biobased society.  

Regionale 
samenwerking  
 

Regionaal versterken 
van kennis en 
innovatie 
 

Bij elkaar brengen sectoren 
chemie en agro, tot stand 
brengen netwerk en open 
communicatie. In de 
biobased economy komen 
deze twee werelden samen 
en dat vergt nog meer 
onderlinge afstemming 
maar vooral ontmoeting. 
 

De samenwerking ‘Biobased 
Delta’ is gerealiseerd, met 
daarin als onderdeel een 
ambitieus businessplan. 
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Doelstellingen Actielijnen Ambities Stand van zaken  
Werken aan ‘biobased-
awareness’ bij bedrijven: 
biobased economy niet zien 
als een kostenpost maar als 
een mogelijkheid om 
duurzaam te produceren.  
 
Organiseren contacten met 
werkgevers. Dit kan 
efficiënter door afstemming 
of gezamenlijk oppakken.    
 
Betere samenwerking 
tussen (semi)overheden. 
Hierbij gaat het o.a. om 
partijen als REWIN, RWB en 
BOM. Initiatieven van deze 
partijen lopen vaak door 
elkaar heen.  

 
 
 
 
 
 
 
Het kenniscentrum van het CoE 
speelt hierin een belangrijke 
rol.  

 Bovenregionaal 
versterken van 
kennis en innovatie 
 

Op de kaart zetten Biobased 
Delta in Europa. In 
Nederland staan West-
Brabant en Zeeland als 
Biobased Delta al prominent 
op de kaart. Om uit te 
kunnen groeien tot een 
Europese topregio zal er 
meer geld uit de EU moeten 
komen voor projecten.  
 
Grensoverschrijdend 
onderzoek, jobbeurzen, 
seminars, werkbezoeken 
etc. 

Participatie in EU-project 
Chemical Regions for Resource 
Efficiency (R4R), met 5 andere 
Europese regio’s en gericht op 
samenwerking en projecten 
binnen toekomstige Europese 
programma’s. De 
samenwerking met Brazilië is in 
ontwikkeling.  
 
 
 
 
 
 

 Relatie met andere 
topsectoren; logistiek 
en maintenance 

Innovatie in de biobased 
economy zorgt voor andere 
logistieke stromen tussen 
bedrijven en nieuwe 
machines en installaties. 
Deze sectoren bepalen 
mede het succes van de 
biobased economy. 

Dit wordt geregisseerd vanuit 
de Strategic Board. 

Stapelen van 
kennis  

Kennis over de sector 
vergroten door 
arbeidsmarkt-
gegevens 

Structureel en eenduidig 
onderzoek en monitoring 
naar arbeidsmarktgegevens.   

Vanuit de provincie loopt er nu 
een project rondom monitoring 
van arbeidsmarktgegevens. In 
West-Brabant is het RPA de 
meest aangewezen partij om 
hier regie in te voeren.   

 Kennisverspreiding 
 

Het stimuleren van een 
meer open-innovatie 
mindset bij bedrijven. Het 
draait om innovatie en 
vernieuwing. Echter, het is 
nog niet common-sense om 

Op de Green Chemistry Campus 
komen bedrijven samen om te 
werken aan open innovatie, 
mogelijkheden nog niet 
optimaal benut.  
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Doelstellingen Actielijnen Ambities Stand van zaken  
innovaties met elkaar te 
delen. Bedrijven zijn 
huiverig om innovaties prijs 
te geven. 
 
Ontwikkelen Exchange-
programma’s met andere 
opleiders in het land.  
 
 
Sterke verbindingen leggen 
met Biobased-clusters in 
andere regio’s.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Centre for Biobased 
Economy (CBBE) is een sterk 
netwerk van 
onderwijsinstellingen door het 
hele land.  

5.5 Adviezen voor vervolg 

De laatste stap is om op basis van de analyse, de opgaven en ambities voor de sector gecombineerd 
met de huidige stand van zaken te bepalen wat er nog mist; wat staat er nog te doen? Er gebeurt al 
veel, zo blijkt uit de stand van zaken. Toch kunnen nog een aantal concrete adviezen worden 
geformuleerd, om de ambities kracht bij te zetten.  
 
Instroom onderwijs 

• Vergroot de instroom op met name HBO niveau. De chemische en chemisch 
technologische opleidingen zullen de komende jaren meer instroom moeten realiseren 
om aan de vraag te kunnen voldoen. Maar ook op MBO dienen met name de groene 
opleidingen meer instroom te realiseren. Bedrijven zouden nadrukkelijk mee de 
verantwoordelijkheid voor deze instroomverhoging op zich moeten nemen.  

• Prikkel al vroeg de interesse voor de biobased economy. In het basisonderwijs wordt al 
veel gedaan aan techniekpromotie door Tune Techniek. In het voortgezet onderwijs zou 
specifieke voorlichting gegeven kunnen worden op het biobased-thema om studenten  
te interesseren.  

• Verbreed de activiteiten van Tune Techniek naar biobased economy ter promotie van de 
sector in het PO en VO. Biobased economy is nu niet specifiek meegenomen maar voor 
de regio wel een belangrijke sector en Tune Techniek is de aangewezen partij om het 
bestaande netwerk en de activiteiten uit te breiden, hiermee wordt tevens voorkomen 
dat het PO en VO overvraagd worden.  

• Verhoog de instroom van Master-studenten vanuit de regio naar bijvoorbeeld de 
Wageningen UR, TU Delft of TUe om het kennisniveau op peil te houden.  

 
Verbinding onderwijs-bedrijfsleven 

• Zet zwaarder in op post-initieel onderwijs; dit betreft bedrijfsopleidingen voor 
werkenden om deze voor te bereiden op de biobased-ontwikkelingen waar steeds meer 
bedrijven zich mee bezig gaan houden.  

• Zorg voor een betere integratie van de kennis uit het bedrijfsleven in het onderwijs; 
bijscholing docenten, inbreng casuïstiek en gezamenlijk opstellen beroepsprofielen.  

• Versterk onderzoek en kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijven om te zorgen 
voor een blijvend vernieuwend en innovatief curriculum.  

• Investeer in meer praktijkruimten voor onderwijs om studenten kennis te laten maken 
met het werkveld, bijvoorbeeld op de Green Chemistry Campus (facility sharing).  
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• Stimuleer ondernemerschap om de ontwikkelingen in de sector te versnellen. Hier al 
mee starten in het onderwijs door het op te nemen in het curriculum.  

 
Verbinding agro en chemie  

• Organiseer actief contact tussen bedrijven uit de agro en chemie-sector en uitwisselen 
kennis en ervaringen op het gebied van biobased economy. Het stimuleren van 
gezamenlijke business ontwikkelen staat hierbij centraal.  

• Stimuleer open innovatie (o.a. op de Green Chemistry Campus) om gezamenlijk te 
werken aan ontwikkelingen in de biobased economy.  

• Stimuleer sociale innovatie.  
 
Promotie van de regio en sector  

• Versterk ‘biobased-awareness’ bij bedrijven en hun medewerkers. Het is geen 
kostenpost maar een manier om duurzaam te produceren wat uiteindelijk kosten 
bespaart. Houd de aandacht die er nu is voor het onderwerp vast en zorg voor 
betrokkenheid vanuit bedrijven.  

• Versterk de regiobranding naar studenten en pas afgestudeerden (met speciale aandacht 
voor WO-geschoolden die in een andere regio onderwijs hebben gevolgd). Betrek ook 
secundaire arbeidsvoorwaarden; wonen en leven in West-Brabant.  

• Vertaal innovaties naar consumentenproducten en deze onder de aandacht brengen bij 
o.a. toekomstige studenten. Dit laat zien wat de biobased economy oplevert voor de 
markt.  

 
Contacten tussen overheden en werkgevers  

• Stem contactlijnen af in de triple helix, één aanspreekpunt.  
• Verbeter samenwerking tussen (semi)overheden. Hierbij gaat het met name om partijen 

als REWIN, RWB en BOM. Initiatieven lopen regelmatig door elkaar heen. 
 
Arbeidsmarktinformatie  

• Breid de bestaande werkgelegenheidsenquête uit met enkele vragen en gebruik deze 
structureel als monitor voor de arbeidsmarktsituatie in de hele regio en combineer deze  
met andere beschikbare gegevens. Goed instrument met hoge respons.  

5.6 Conclusies 

In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens 4 stappen doorlopen die 
hebben geleid tot de formulering van een aantal adviezen op het gebied van human capital: 

1. Analyse van de biobased sector met onderbouwing van cijfers 
2. Opgave voor de sector biobased economy  
3. Ambities en huidige stand van zaken 
4. Adviezen voor vervolg   

 
De volgende stap is om de adviezen te bespreken met de betrokken partijen uit overheid, onderwijs 
en bedrijfsleven en door te vertalen naar bijvoorbeeld projecten.  
 
De biobased economy is een nieuwe ontwikkeling die op de langere termijn zal leiden tot een nieuwe 
manier van produceren die gemeengoed wordt in onze economie. Het gebruik van biomassa als basis 
voor nieuwe producten in plaats van de traditionele fossiele grondstoffen. Biobased ontwikkelingen 
zijn in potentie een goede motor van economische groei. De biobased economy is in de afgelopen 
paar jaar sterk op de kaart gezet in West-Brabant; in het onderwijs wordt hard gewerkt om 
studenten toe te rusten op deze nieuwe ontwikkelingen en in het bedrijfsleven volgen de innovaties 
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elkaar in snel tempo op. Belangrijkste uitdaging is de awareness die er nu is voor de biobased 
economy om te zetten in concrete activiteiten en het op gang brengen van productieprocessen op 
grotere schaal. Daarnaast zal ook het zittend personeel van bedrijven die nu op kleine schaal 
participeren in de biobased economy toegerust moeten worden op de ontwikkelingen. Tot slot is een 
hogere instroom in het onderwijs richting de opleidingen chemie en procestechnologie een must om 
te kunnen voldoen aan de naar verwachting groeiende vraag in deze innovatieve en multidisciplinaire 
sector.  
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6 Eindconclusies  
In de voorgaande hoofdstukken is per sector een uitgebreid beeld geschetst, zowel beschrijvend als 
in cijfers en vertaald naar een opgave voor de sector met daarbij de huidige stand van zaken en 
concrete adviezen. Investeren in de topsectoren van de regio is zowel wenselijk als nodig om te 
zorgen voor voldoende goed geschoold personeel op alle niveaus. Naast het formuleren van concrete 
adviezen per sector zijn op basis van het deskresearch, de analyses en alle gesprekken ook een aantal 
algemene conclusies te trekken.  
 
Arbeidsmarkt steeds meer economisch georiënteerd 
De topsectoren in West-Brabant hebben in de nog te ontwikkelen businessplannen allemaal een 
pijler onderwijs en arbeidsmarkt toegevoegd. Met deze toevoeging is het gelukt om human capital 
een integraal onderdeel te laten worden van de economische agenda van West-Brabant.  
 
Fundamenten gelegd  
We hebben geconstateerd dat er in West-Brabant de afgelopen jaren grote inspanningen zijn 
geleverd rond de thema’s maintenance, biobased economy en logistiek. De werking hierbij is er een 
van het bouwen van het huis. De beelden zitten in de hoofden van diverse architecten (stakeholders 
uit de 3 O’s) en komen tot uiting in beleids- en actieplannen. Daarna kan er gebouwd worden aan 
wat uiteindelijk het droomhuis moet zijn. Dit proces heeft tijd nodig, vraagt inspanning van vele 
partijen en gedurende het proces zullen nog regelmatig aanpassingen plaatsvinden. Alle topsectoren 
zitten momenteel in dit proces, er wordt gebouwd en diverse acties zijn in gang gezet. Maar men zit 
pas aan het begin en de komende 2 jaar zullen cruciaal zijn om straks te kunnen zeggen dat het 
droomhuis er staat.  
 
Iedere sector eigen kleur 
De individuele roadmaps voor maintenance, logistiek en biobased economy laten zien dat er veel 
overeenkomsten zijn in de sectoren, maar dat iedere sector ook zijn eigen kleur heeft:  

o Maintenance: niet de enige regio die te maken heeft met te weinig instroom in de 
techniek. Zoek waar kan de samenwerking met andere partijen in Zuid-Nederland, 
bijvoorbeeld in het kader van het Techniekpact. Daarnaast kan er meer aandacht 
besteed  worden aan de komst van internationaal arbeidspotentieel als kansrijke 
mogelijkheid voor het vergroten van de instroom.  

o Logistiek: belangrijke sector voor de werkgelegenheid en een sector die steeds 
kennisintensiever wordt. Het opvoeren van de kennisintensiteit is belangrijk.  
Daarnaast investeren in binden en boeien huidig personeel (imago). De logistiek blijft 
een topsector met kansen voor laagopgeleiden.  

o Biobased: unieke multidisciplinaire samenwerking in de keten van agro en chemie, 
het versterken van deze verbindingen is nodig. Biobased economy moet binnen de 
techniekmarkt concurreren met andere industrieën, dit vergt een zware investering 
op het gebied van human capital. Op het gebied van chemici en procestechnologen, 
maar ook bij de agrarische beroepen.  
 

Macrobeweging bepalend voor alle topsectoren  
Twee macro-economische factoren van invloed op de arbeidsmarkt zijn voor alle drie de topsectoren 
gelijk. Allereerst de trend van ontgroening en vergrijzing waardoor de instroom de vervangingsvraag 
niet meer dekt. Daarnaast de economisch situatie die momenteel nog zorgt voor een krimp of een 
beperkte groei maar waarvan de verwachting is dat deze de komende jaren aantrekt en er grote 
krapte ontstaat. Om straks, als de krapte zich daadwerkelijk aandient, te kunnen voldoen aan de 



Human Capital Roadmaps maintenance, logistiek en biobased economy, regio West-Brabant.                    62 

 

vraag is het belangrijk nu te investeren. Anti-cyclisch investeren lijkt nu weinig meerwaarde te 
hebben maar heeft op de langere termijn wel het gewenste effect.  
 
Regioafbakening te smal 
De afbakening van de regio West-Brabant sluit voor alle drie de topsectoren niet geheel aan bij de 
afbakening van het economische speelveld. De vertegenwoordigende organisaties vanuit het 
bedrijfsleven en onderwijs kennen een bredere scope en gaan flexibeler om met de bestuurlijk 
‘harde’ grenzen. 
 
Onderwijs en regio 
Er bestaat een hoge betrokkenheid van het onderwijs bij de ontwikkelingen van de topsectoren. De 
oprichting van het CIV en CoE voor de biobased economy en Kennis DC voor de logistiek zijn hier 
goede voorbeelden van. Daarnaast is het de regio gelukt om topinstituten op het gebied van logistiek 
(Dinalog) en maintenance (DWCM)aan zich te binden. Het onderwijs is in staat gebleken om de niet 
in de regio aanwezige universiteiten middels programma’s aan zich te binden. Op papier is de 
onderwijsketen hiermee prima gesloten, maar in de praktijk blijft dat hier nog een verbeterslag 
mogelijk is. Dit geldt zowel voor de verticale kolom (VMBO-MBO-HBO-WO) als ook de horizontale 
kolom waar het de aansluiting met het bedrijfsleven betreft. Het bedrijfsleven heeft steeds meer de 
behoefte aan generiek opgeleide mensen die ze daarna binnen het bedrijf de bedrijfsspecifieke 
kennis kunnen bijbrengen. Daarnaast hebben docenten een te weinig actueel beeld van de 
ontwikkelingen en innovaties in het bedrijfsleven wat leidt overdracht van verouderde kennis. Aan 
de andere kant wordt er door het bedrijfsleven nog te weinig geïnvesteerd in het inbrengen van 
kennis in het onderwijs middels bijvoorbeeld gastlessen, bijscholing voor docenten, praktijkmateriaal 
etc.  
 
Kwaliteit Human Capital 
Voor alle drie de sectoren geldt dat de ontwikkelingen op het gebied van productinnovaties als ook 
procesinnovaties binnen de sector dusdanig snel gaan dat kennis opgedaan in het onderwijs niet 
blijft voldoen. Gezien de snelheid van innovaties is de noodzaak van leven lang leren alleen maar 
groter geworden. Onderwijsinstellingen bieden allemaal opleidingen en cursussen aan voor 
bedrijven, echter de afname hiervan door bedrijven is nog te laag. Voorwaarde hierbij is dat de 
inhoud van het onderwijs actueel is, hier is de samenwerking met het bedrijfsleven ook cruciaal.  
 
Kwantiteitsvraagstuk human capital 
De aanwezigheid van voldoende human capital voor bedrijven, ongeacht uit welke sector, is een niet 
te onderschatten factor voor het vestigingsklimaat van een regio. De verwachting is dat er een 
negatief vestigingsklimaat kan ontstaan als blijkt dat de regio niet aan de vraag kan voldoen.  
 
Daarnaast bestaat er nog geen samenhangende visie op de instroom van diverse groepen 
arbeidspotentieel. Er liggen kansen bij het ontwikkelen (om)scholingsprogramma’s voor 
arbeidspotentieel momenteel in een uitkeringssituatie (WW/WWB). Bij krapte biedt deze doelgroep 
kansen om met name het aantal vakkrachten op peil te houden.  
 
Hetzelfde geldt voor internationaal arbeidspotentieel. Dit is voor bepaalde sectoren en 
kwalificatieniveaus zeker interessant maar er is nog weinig ervaring hoe dit concreet aan te pakken. 
Door te kijken naar bijvoorbeeld de regio Eindhoven die hierin zeer succesvol is kunnen stappen 
worden gezet.   
 
Imago 
Voor de maintenance en logistieke sector is een verbetering van het imago van het beroep nodig. 
Het beeld over deze sectoren dat ze traditioneel zijn (maintenance is ‘vies’ en logistiek is ‘dozen 
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schuiven’)  met zwaar werk is op laag niveau is onjuist maar bestaat nog altijd. De biobased economy 
heeft juist een positief imago als innovatieve, multidisciplinaire, groene en duurzame sector gericht. 
In de promotie van de sectoren maintenance en logistiek zouden 2 boodschappen leidend moeten 
zijn: de aantrekkelijkheid van de beroepen (afrekenen met het ‘vieze handen’ imago) en dat men bij 
het kiezen voor deze regionale topsectoren kiest voor zekerheid van werk. 
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Bijlage 1: geïnterviewde personen  

Cor Kloet, (SPIE), voorzitter stuurgroep maintenance 
Emmy Bakker (MEC), lid begeleidingsgroep topsector maintenance   
Arn van der Vorst (Mepavex Logistics), voorzitter stuurgroep logistiek 
Albert Mandemakers (NHTV), lid begeleidingsgroep topsector logistiek  
Willem Sederel (SABIC), voorzitter stuurgroep biobased economy 
Willem den Ouden (AVANS), lid begeleidingsgroep topsector biobased economy  
Freek van den Heuvel (REWIN) 
Kees Verweij (Buck Consultants)  
Paul Bleuminck (Buck Consultants) 
Wim Appels (Markiezaat College) 
Anna van Uytrecht (Provincie Noord-Brabant)  
Waldo Maaskant (Provincie Noord-Brabant) 
Lex Besselink (WCM) 
Frans Bleumer (Radius College)  
Han van Osch (Avans) 
Ruud Tellenkamp (VTL) 
Gera de Vries (VTL)  
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Bijlage 2: SBI coderingen maintenance en logistiek 

Hieronder de lijst met SBI-codes die zijn gebruikt voor de afbakening van de sectoren maintenance 
en logistiek. Deze indeling is gekoppeld aan cijfers uit de werkgelegenheidsenquête regio West-
Brabant 2009-2012 om inzicht te krijgen in de omvang van de sectoren.  
 
Sectie SBI Maintenance 
06 B Winning van aardolie en aardgas 
10 C Vervaardiging van voedingsmiddelen 
11 C Vervaardiging van dranken 
12 C Vervaardiging van tabaksproducten  
17 C Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 
19 C Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking 
20 C Vervaardiging van chemische producten 
21 C Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 
22 C Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 
24 C Vervaardiging van metalen in primaire vorm 
25 C Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) 
28 C Vervaardiging van overige machines en apparaten 
29 C Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers 
30 C Vervaardiging van overige transportmiddelen 
33 C Reparatie en installatie van machines en apparaten 
35 D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht 
36 E Winning en distributie van water  
41 F Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling 
71 M Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle 
      
Sectie SBI Logistiek 
46 G Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) 
49 H Vervoer over land 
50 H Vervoer over water 
51 H Luchtvaart 
52 H Opslag en dienstverlening voor vervoer 
53 H Post en koeriers 
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Bijlage 3: lijst biobased bedrijven West-Brabant  

Hieronder de lijst van bedrijven, opgesteld en bijgehouden door Rewin en de KvK, uit West-Brabant 
die zich geheel of gedeeltelijk bezig houden met biobased-ontwikkelingen.    
 
ALPHA-ENZYMES 
APPKUNS 
BATO PLASTICS B.V. 
CARGILL B.V. 
CENTRAAL KANTOOR SUIKER UNIE 
DEN OUDEN RECYCLING WEST-BRABANT 
DOHLER HOLLAND B.V. 
DOW BENELUX NV 
GEBR. VAN DUIJN B.V. 
HANDELSKWEKERIJ GOVA B.V. 
HERO BENELUX 
OMR MOERDIJK B.V. 
PAGTER INNOVATIONS 
PCO EUROPE B.V. 
PLASTICA BV 
RODENBURG BIOPOLYMERS B.V. 
SABIC INNOVATIVE PLASTICS B.V. 
SLIBVERWERKING NOORD-BRABANT 
SUIKER UNIE GREEN ENERGY 
SUIKER UNIE SPECIALITEITEN 
SYNBRA TECHNOLOGY B.V. 
UNIPAK BV 
V.O.F. GREENBROTHERS 
RASENBERG BOUW BV 
RATON B.V. 
ECO-POINT NEDERLAND B.V. 
CFTC 
NUPLEX 
MILLVISON 
RUBIA  
COSUN BIOBASED PRODUCTS 
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Bijlage 4: gouden lijst beroepen   

In het uitvoeringsprogramma ‘West-Brabant werkt en pakt door!’ staan zogenaamde Gouden Lijsten 
van beroepen waar de meest urgente tekorten te verwachten zijn. Het doel is om het aanbod te 
plaatsen op juist deze beroepen. In het uitvoeringsprogramma zijn deze lijsten gemaakt voor de zorg, 
techniek, groen en zakelijke dienstverlening. Op basis van alle informatie uit de Human Capital 
Roadmaps uit voorgaande hoofdstukken is het mogelijk deze lijst ook te maken voor de 
maintenance, logistiek en biobased economy.  
 

Maintenance 
 VMBO MBO 2 MBO 3 MBO 4 Hbo Wo 
Elektromonteurs       
Elektrotechnici       
Werktuigbouwkundigen       
Installateurs        
Metaalbewerkers       
Civiel technici       
Mechatronici       
Technisch 
bedrijfskundigen 

      

 

Logistiek  
 VMBO MBO 2 MBO 3 MBO 4 Hbo Wo 
Laders en lossers       
Administratief 
transportpersoneel 

      

Logistiek planners         
Supply chain managers       
Logistiek analisten       
Logistiek engineers       
 

Biobased economy  
 VMBO MBO 2 MBO 3 MBO 4 Hbo Wo 
Chemische technici       
(assisstent)laboranten       
Wis- en natuurkundigen       
Procestechnologen       
Milieufunctionaris        
Plantentelers       
Milieukundigen       
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Bijlage 5: geraadpleegde bronnen 

• Tussenrapportage in-door-uitstroom logistiek TUe, NHTV, Fontys, UvT en Provincie Noord-
Brabant, november 2011.  

• Agenda biobased economy Zuid-West Nederland ‘agro meets chemistry’, 2011.  
• Arbeidsmarkt West-Brabant 2010-2040, RPA 2011.  
• Basisset regionale arbeidsmarktinformatie december 2012, UWV.  
• Arbeidsmarktprognoses 2012-2013, UWV.  
• Bevolkingsontwikkeling 1988-2040 West-Brabant, CBS.  
• Bevolkingsstatistiek West-Brabant 2012, Gemeente Breda, afdeling O&I.  
• Brancheschets Transport en Logistiek juni 2012, UWV. 
• Businessplan Biobased West-Brabant, 2010.  
• Groene Groei, innovatiecontract biobased economy 2012-2016, december 2011.  
• Human Capital Agenda Topsector Logistiek, 2011.  
• Landelijke prognoses tot 2016 naar opleidingsniveau, ROA december 2011, bijgest. dec 2012.  
• Lisa vestigingenregister  
• Conjunctuurenquête 4e kwartaal 2012, CBS.  
• Verkenning naar de werkgelegenheidsontwikkeling 2011-2020, Mainnovation, 2011. 
• De arbeidsmarkt van maintenance in Zuidwest-Nederland, SEOR 2009.   
• Meerjarenvisie op de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt 2011-2015 met een 

doorkijk naar 2020, RPA 2011. 
• Ontwikkeling aantal studenten  en geslaagden 2009-2012, CBS.  
• Ontwikkelperspectief logistieke sector in West-Brabant t/m 2020, april 2011, Buck 

Consultants International.  
• Partituur naar de top, Adviesrapport Topteam Logistiek, 2011.  
• Spanningsindicator West-Brabant 4e kwartaal 2012, UWV. 
• Uitvoeringsprogramma regio West-Brabant 2012-2015 ‘West-Brabant werkt en pakt door!’ 
• Vergrijzing en krapte, arbeidsmarkt in West-Brabant, UWV 2011. 
• Werkgelegenheidsenquête regio West-Brabant 2009-2012, regio West-Brabant.    
• Kamer van Koophandel, SBI codes 2012.  
• Vervanging naar beroepsklasse, prognoses 2011-2016 en realisatie 2006-2010, ROA.  
• DUO, onderwijsdata.  
• Arbeidsmarktonderzoek vliegtuigtechnici 2012-2016, mei 2012, CvB LO.  

Daarnaast onder andere de websites:  
• www.bacw.nl 
• www.biobasedinnovations.nl 
• www.dinalog.nl 
• www.rewin.nl  
• www.top-sectoren.nl 
• www.worldclassmaintenance.com 
• www.greenchemistrycampus.nl  
• www.aviolanda.nl  
• www.west-brabant.eu  
• www.bom.nl  
• www.brabant.nl  
• www.cbbe.nl  
• www.tln.nl  
• www.c2w.nl  

http://www.bacw.nl/
http://www.biobasedinnovations.nl/
http://www.dinalog.nl/
http://www.rewin.nl/
http://www.top-sectoren.nl/
http://www.worldclassmaintenance.com/
http://www.greenchemistrycampus.nl/
http://www.aviolanda.nl/
http://www.west-brabant.eu/
http://www.bom.nl/
http://www.brabant.nl/
http://www.cbbe.nl/
http://www.tln.nl/
http://www.c2w.nl/
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Bijlage 6: lijst met gehanteerde afkortingen 

 
• RWB = Regio West-Brabant  
• RPA = Regionaal Platform Arbeidsmarkt 
• REAP = Regionaal Economisch Actieprogramma 
• REWIN = Regionale Ontwikkelingsmaatschappij NV  
• BOM = Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij  
• ROA = Research Center for Education and the Labor Market 
• Nww = niet werkende werkzoekende  
• OEM = Original Equipment Manufacturer 
• WCM = Dutch Institute World Class Maintenance  
• MEC = Maintenance Education Consortium  
• BAC = Business Accelerator Campus 
• UAS = Unmanned Aircraft System 
• KvK = Kamer van Koophandel 
• SEOR = Sociaal Economisch Onderzoek Rotterdam 
• MKB = Midden- en Klein Bedrijf 
• CBS = Centraal Bureau voor de Statistiek 
• DUO = Dienst Uitvoering Onderwijs 
• SWOT = Strengths Weaknesses Opportunities Threats  
• OC&W = Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap  
• WCAA = World Class Aviation Academy  
• WW = Werkloosheidswet  
• WWB = Wet Werk en Bijstand 
• CIV = Centrum voor Innovatief Vakmanschap 
• CoE = Centre of Expertise  
• PO = Primair Onderwijs 
• VO = Voortgezet Onderwijs 
• VAL = Value Added Logistics 
• VAS = Value Added Services 
• TNO = Nederlandse Organisatie voor Toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek  
• NWO = Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
• SBI = Standaard Bedrijfsindeling 
• VTL = Kenniscentrum Transport & Logistiek 
• UvT = Universiteit van Tilburg 
• TUe = Technische Universiteit Eindhoven 
• TOM = Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij 
• LEI = onderzoeksinstituut van de Wageningen UR   
• CBBE = Centre for Biobased Economy 
• CvB LO = College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs  
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