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Lokale technische bedrijven, UWV WERKbedrijf, gemeente Maastricht namens de Zuid-Limburgse gemeenten, O&O-fondsen (A&O, OOM, 
OTIB, OOMT, OOC, OOI, OGZ, STOOF), Kenniscentra Techniek (Kenteq, Innovam, VOC), Vakbonden (FNV Bondgenoten, CNV Bedrijven-
bond, de Unie), FME-CWM, Uneto-Vni, Koninklijke Metaalunie, Focwa en Bovag, ROC Arcus en Leeuwenborgh en Hogeschool Zuyd. 
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Contact Servicepunt 
 
UWV WERKbedrijf Zuid-Limburg 
Raadhuisplein 20 
6411 HK HEERLEN 
06-46312267 (werkgeversdienstverlening) 
stefan.last@uwv.nl 

 
Stuurgroep 
 
Renate Rehaen - LIKO bv 
Daniel Gulikers - Lucassen Groep 
Gert Enning - Werkgeversorganisaties 
Lia Meeus - FNV Bondgenoten 
Louis Wolters - Innovam 
Patricia Storms - Opleidingsfondsen 
Chris Peters - UWV 
Vacant  - ZdLimb Gemeenten                  
Henk Butink - projectleider a.i. 

 
Ambassadeurs 
 
Renate Rehaen - LIKO bv 
Rob Albertz - Machinefabriek Bosserveld 
Daniel Gulikers - Lucassen Groep 
Arno Wendrich - Habets industrial components 
Louis Vahsen - Vahsen constructies 
Jos Bendermacher - Meex Techn. installaties 
Jos Sponselee - Componenta 
Raymond Nijssen - Machinefabr. Nijssen 
Roger Hoenen - Plalloy 
Math Winthagen - Trento 
Suzanne Waterval - Tata Steel 
Norbert Smeets - Dalli Dicom 
Math Moonen - Smelt 
George Frissen - Frissen Groen techniek 
Lars Halderith - Nedcar 
Ben Vlake - Stelrad 
Jan Regterschot - Bombardier 
Richard Schaapkens - DIT 
 

Vacatures ook in Zuid-Limburg historisch laag 

De werkgelegenheid krimpt in alle sectoren, behalve in de 
zorg. Verdwijnen de meeste banen in de bouw (-4%), ook bij 
de overheid verdwijnen ruim 4% banen. Daarnaast staat de 
financiële sector onder druk. Ook bij de banken, verzekeraars 
en bijvoorbeeld pensioen uitvoerder APG verdwijnen honder-
den banen in onze regio. 
 
In Limburg verdwijnen naar verwachting dit jaar 7200 banen en in 
2014 nog eens 3200.Telde Limburg eind april 44.000 werkzoe-
kenden, volgend jaar zijn het er naar verwachting 10.000 meer. 
Hoopvol is wel dat zowel provincie alsook overheid steeds meer 
willen gaan investeren in de economie. 
Ook bij de industriële en technische bedrijven in de regio Zuid - 
Limburg overheerst de onzekerheid, aantal afnemende banen, 
kostenbeheersing en zorg voor cash - flow. 
Bij 90 tot 95% van de bedrijven is dit scenario nadrukkelijk in 
beeld, waarbij het overleven niet uit het oog verloren mag worden. 
Helaas zijn ook de voorspellingen van de laatste jaren met hoop-
volle voorspellingen voor volgende jaren niet uitgekomen. Over-
eind blijft natuurlijk wel het gegeven dat uitstroom van ouderen en 
gekwalificeerde vakmensen daadwerkelijk aan de orde zal zijn de 
komende jaren. Gekwalificeerde technische vakmensen zijn 
steeds gevraagd en bij dreigende werkloosheid snel inzetbaar. 
Een beperkt aantal bedrijven heeft dan ook vacatures, waarbij 
tijdelijkheid en onzekerheid een niet geringe rol blijft spelen. Be-
drijven zijn dan ook zeer voorzichtig om nieuwe mensen in vaste 
loondienst te nemen. 

Gegeven feit is dat het aantal vacatures op dit moment een historisch 
dieptepunt kent. Ook voor de sector Techniek in deze regio. Ook bij de 
uitzenders zijn de vacatures in het tweede kwartaal schaars. 
Veel bedrijven hebben een beperkte orderportefeuille en een personele 
overbezetting, waarbij overweging voor ontslag zeer nadrukkelijk wel 
aan de orde is. 
Wordt de markt ook al gekenmerkt door latente vacatures, interessant 
is natuurlijk te onderzoeken en na te gaan de bedrijven met vacatures. 
Gaat het primair natuurlijk om vacaturevervulling, goed is om te weten 
wat de aard en reden is van de vacaturestelling. 
De eerste signalen over de vacaturestelling leidt vaak tot een goed, 
maar ook vaak een ander beeld van bedrijf, maar ook van de markont-
wikkelingen. Sterke indruk bestaat bijvoorbeeld dat noodzakelijke per-
sonele invulling wordt ingegeven door ontwikkelingen in de Duitse eco-
nomie, maar ook bijvoorbeeld door de doorstart van een bedrijf zoals 
VDL – NEDCAR. In een volgende nieuwsbrief wordt hierop teruggeko-
men. 

Werkgeversdienstverlening UWV/Techniek verdiept zich 
meer nadrukkelijk in vacatures 
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    Agenda 
 

 

Haat-liefde verhouding MKB-er en uitzendorganisaties 

4-9-2013  Sectoroverleg Techniek Zuid-Limburg 

11-9-2013  Stuurgroep Servicepunt Techniek Zuid-Limburg 

11-9-2013  Boost Techniek 

2-10-2013  Sectoroverleg Techniek Zuid-Limburg 

8-10-2013  Landelijke WERK-3 daagse 

9-10-2013  Landelijke WERK-3 daagse 

10-10-2013  Landelijke WERK-3 daagse 

10-10-2013  Speeddate Techniek Zuid-Limburg 

4-11-2013  MKB dag Zuid-Limburg 

6-11-2013  Sectoroverleg Techniek Zuid-Limburg 

25-11-2013  Stuurgroep Servicepunt Techniek Zuid-Limburg 

4-12-2013  Sectoroverleg Techniek Zuid-Limburg 

8-1-2014  Sectoroverleg Techniek Zuid-Limburg 

Uit de cijfers blijkt dat de groei van de werkge-
legenheid achter de economische ontwikke-
ling aanloopt. Werkgevers ontslaan hun perso-
neel zo laat mogelijk en kijken bij herstel eerst 
de kat uit de boom. 
 
Bij herstel zijn met name de uitzendorganisa-
ties alsook de industriële en technische bedrij-
ven de eersten die dit signaleren en ondervin-
den. Ook in de Zuid-Limburgse industriële sec-
tor werken bedrijven en uitzenders intensief 
samen. Dit geldt zeker voor de grotere bedrijven. 
 
Zijn de grotere bedrijven, met een eigen HR-afdeling, veelal meer gespecialiseerd in de samen-
werking met uitzenders voor de vele MKB-ers die onze regio telt is dit een grote worsteling. 
Veel kleine bedrijven hebben moeite met de voorwaarden, de richtlijnen en in het bijzonder de ta-
riefstelling. Is het grotere bedrijven niet ongebruikelijk dat er op basis van kwantumplaatsingen 
kortingen zijn bedongen, de tarieven voor de kleinere bedrijven met een enkele tewerkstelling van 
een werkzoekende zijn hoger. Een cirkel is dan het vervolg. Het bedrijf neemt geen mensen aan 
en het zittend personeel wordt bij piekmomenten of groei van opdrachten meer ingezet door mid-
del van voor onder meer overwerk.  
 
Daarnaast speelt de kwalitatieve match ook een rol van betekenis. Ook het uitzendbureau be-
schikt niet direct over gekwalificeerd aanbod. Vanuit deze problematiek is zij dan ook steeds meer 
aangewezen op de hulp van het UWV en haar systemen. Dit neemt helaas niet altijd en direct de 
zorgen van de MKB-er weg; het tarief vinden ze te hoog, kostenverhogend en de vacature wordt 
weer opgeschort.   
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Sinds juni van het vorige jaar is Lia Meeus werkzaam als Bestuurder Metaal 
Arbeidsmarkt & Opleiding. Kort gezegd is het haar taak om werknemers in 
de techniek- en metaalsector te stimuleren om zich tijdig bij te scholen, met 
als doel om werknemers een sterke positie te geven op hun werkplek of op 
de arbeidsmarkt mocht hun werk komen te vervallen. En om dat te bereiken 
overlegt ze met werkgevers en ondernemingsraden over opleidingen en in-
formeer en traint ze werknemers. Ze verzorgt veel workshops, onder andere 

over de manier waarop een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt gemaakt of een portfolio wordt 
samengesteld. Of hoe je bijvoorbeeld kan aankaarten dat je een opleiding wil volgen. Dat wordt 
dan met een acteur geoefend. Vrijwel bij al die activiteiten staan drie vragen centraal voor de indi-
viduele werknemer namelijk: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik (voor werk gaan doen in de toe-
komst)? 
 
Ze heeft grote affiniteit met de ontwikkeling en ontplooiing van werknemers vanuit de gedachte dat als 
werknemers zich goed en gewaardeerd voelen, zij ook het beste presteren. Naast de ontwikkeling van 
werknemers heeft ze nog een belangrijk tweede aandachtgebied en dat is de inrichting van organisaties 
en bedrijven.  
 
Deze twee aandachtgebieden vloeien direct voort uit haar eerdere werkzaamheden als vakbondsbestuur-
der en HR manager. Vaak heeft ze gezien dat slecht ingerichte en slecht geleide bedrijven failliet gingen 
en wat voor gevolgen dat heeft. Naar haar mening kan dat vermeden worden door de goede mensen op 
de goede plek en een professionele organisatiestructuur. 
 
Voor FNV Bondgenoten (en de voormalige Industriebond FNV) werkte ze als vakbondsbestuurder in de 
techniek- en metaalsector en voor de Philips - bedrijven. Bij de Abvakabo FNV werkte ze als vakbondsbe-
stuurder vooral bij Essent, het ABP, KPN en TPG. Later is ze HR manager geworden bij Sphinx in Maas-
tricht, TPG Post in Sittard en Fontys Hogescholen in Eindhoven. Je zou haar kunnen typeren als een all-
round HR professional die bekend staat als betrokken en analytisch van aard. Situaties analyseren en 
strategische plannen bedenken is belangrijk, maar het gaat om de uitmuntende uitvoering. Daar opereert 
ze zelf ook het liefst, op het snijvlak van strategie en uitvoering. 

 
Het werk van het Servicepunt Techniek is belangrijk vanwe-
ge de toenemende vraag naar vaklieden. Hoewel de werk-
loosheid oploopt, ook in de techniek- en metaalsector, dreigt 
over een paar jaar een fors tekort. Ze hoopt en vertrouwt er 
dan ook op een bijdrage te leveren aan het behoud van vak-
manschap in de techniek. Onlangs vertelde een werkgever 
haar  bijvoorbeeld dat hij zorgen had over de kwaliteit van 
werknemers in een bepaald vakgebied. Ze probeert dan een 
ROC te verbinden aan de betrokken werkgever zodat er een 
aanpassing komt in een opleiding. Als betrokken partijen 
met elkaar daarover in gesprek zijn is voor dat moment haar 
taak volbracht. Partijen verbinden en laten samenwerken, 
daar wordt ze vrolijk van.  

Lia Meeus betrokken en vrolijke vakbondsbestuurder voor Zuid-Limburg  
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Het kabinet, werkgevers, onderwijs en werknemersorganisaties waaronder UWV, hebben op 
maandag 13 mei 2013 een Techniekpact ondertekend. Het pact moet de aansluiting van het on-
derwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan tech-
nisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen de ver-
schillende partijen. 

De komende jaren neemt het tekort aan goed geschoolde technici sterk toe. Het tekort aan technici is 
een bedreiging voor de groeiambities van bedrijven en zet de economische groei van Nederland onder 
druk. Op alle opleidingsniveaus komen er te weinig jongeren op de arbeidsmarkt om aan de behoefte 
te voldoen. Er zijn al veel plannen en ideeën om het tekort aan te pakken. In het Techniekpact worden 
deze plannen vertaald naar concrete afspraken. 

Techniekpact  
Zo komt er aandacht voor techniek op alle basisscholen in 2020, een investeringsfonds om techniek in 
het onderwijs te stimuleren en duizend beurzen per jaar voor techniekstudenten om ze te binden aan 
het bedrijfsleven. Daarnaast komt er honderd miljoen euro beschikbaar om de technische kennis van 
docenten te vergroten en driehonderd miljoen euro voor bij- en omscholing van mensen met interesse 
in techniek. 

Rol UWV  
UWV blijft zich inzetten om de uitstroom van werkzoekenden uit de WW richting de techniek te verho-
gen. Daarnaast maakt UWV zich hard voor het vervullen van (technische) vacatures, het bieden van 
regionale en landelijke infrastructuur en ondersteuning via de Servicepunten Techniek. 

Andre Timmermans, directeur UWV WERKbedrijf: ‘We hebben ruim 179.000 werkzoekenden die op 
zoek zijn naar een baan in techniek en industrie. Wij willen via onze regionale Servicepunten Techniek 
werkgevers benaderen om scholingsarrangementen met baangarantie te ontwikkelen richting techni-
sche beroepen. Daarmee kunnen we 2 slagen maken: werkzoekenden aan de slag en werkgevers 
voorzien van gekwalificeerde nieuwe medewerkers. De extra middelen die werkgevers en werknemers 
van het kabinet gekregen hebben, kunnen hierbij helpen.' 

Matchen vraag en aanbod  
Voormalig Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Paul de Krom is aanjager van het 
Techniekpact. Zijn doel is het matchen van vraag en aanbod techniek/technologie op de arbeidsmarkt. 
De Krom wil met in het pact de ambities vastleggen en concreet en kwalitatief geformuleerde bijdragen 
in het pact opnemen van het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, de overheid en sectoren. Volgens De 
Krom moet er focus komen op wat er al is en gekeken welke aanpakken en projecten verbreed kunnen 
worden. 

Techniekpact 2013 

Vaartjes Media Tekst 
 

De website www.servicepunttechniekzuidlimburg.eu en deze nieuwsbrief zijn ontwikkeld  
door Vaartjes Media Tekst, exploitant van o.a. www.eropuitinlimburg.com en 
www.limburgtoday.nl.   
 
Meer informatie: www.vaartjesmediatekst.nl  

http://www.servicepunttechniekzuidlimburg.eu
http://www.eropuitinlimburg.com
http://www.limburgtoday.nl
http://www.vaartjesmediatekst.nl


5 

31 augustus 2013 Jaargang 4, nr. 8 

Stimulering werkgelegenheid Stimulering werkgelegenheid --  vakmanschap en technisch talentvakmanschap en technisch talent  

Via de docentenopleiding Fontys Sittard, studeerde Wilfried Baur in februari 
2013 af als docent Techniek met het concept LOVB. Deze letters staan voor 
Leerlingen, Onderwijs, Vakgebied en  Bedrijfsleven. Leerlingen zo levensecht 
mogelijk laten leren. Met deze 2 hoofddoelstellingen leerlingen vakinhoudelijk 
en persoonlijk zo veel mogelijk ontwikkelen. 
 
Bij LOVB is er sprake van een vakinhoudelijke ontwikkeling en een persoonlijke ont-
wikkeling”. De kennis en vaardigheid worden bij de leerlingen bij LOVB werkbezoe-
ken verder uitgebreid. Vanaf de start van het project worden leerlingen in het LOVB –
project  serieus genomen. Direct zorgen voorde juiste toonzetting.   

 
LOVB staat dan ook voor goede voorbereiding en  vooraf duidelijk-
heid voor de leerlingen. Baur vertelt: ”alle werkzaamheden moeten 
secuur gebeuren omdat de producten waaraan leerlingen werken, 
ook uiteindelijk verkocht gaan worden bij klanten”. “Maar ook voor 
leerlingen die nog geen beroepskeuze hebben gemaakt is LOVB 
een praktisch bewezen methodiek”. Bij leerlingen zou het meer 
moeten gaan om de intrinsieke motivatie, het maken van eigen keu-
zes”.  
 
De VMBO -leerlingen kwamen terecht bij 
het bedrijf Enraf-Nonius. Enraf-Nonius is 

sinds 1925 gespecialiseerd in het ontwikkelen van producten en diensten op 
het gebied van fysiotherapie en revalidatie.  
 
Het in elkaar zetten van onder meer behandelbanken, maar ook het installeren 
van elektronicaprintkaarten en het afregelen van deze apparatuur waren voor 
de leerlingen uitdagende en leerzame werkzaamheden. Na goede werkin-
structies moesten leerlingen deze spierstimulatie apparatuur zelf instellen, 
maar ook het experimenteren aan het eigen lichaam met deze apparatuur wa-
ren onderdeel van de LOVB werkbezoeken. Zelf ervaren door te doen. Veel 
leerlingen vertelden “dit is leerzaam en tegelijkertijd leuk om te doen.  
 
Een leerling vertelt; “op school is het alleen maar leren uit een boekje, nu zie 
je ook waarom je iets leert, hierdoor wordt het ook eenvoudiger om iets te le-
ren en te onthouden”. Aan het einde van het LOVB project was er een digitale 
toets en moesten leerlingen in tweetallen het LOVB bedrijf Enraf-Nonius pre-
senteren. Theorie op school en de praktijk in de technische bedrijven naadloos 
op elkaar laten aansluiten. In het belang van leerling, onderwijs en bedrijfsle-
ven en dus uiteindelijk in het maatschappelijke belang. Dat is waar LOVB voor 
staat. In samenspraak met partners wordt nu verdere implementatie nader 
onderzocht te meer werkgevers, scholen en ook de leerlingen enthousiast 
zijn.    

LOVB Leerlingen, Onderwijs, Vakgebied en Bedrijfsleven daadwerkelijk in verbinding  

 
Informatie Servicepunt Techniek Zuid-Limburg 

Henk Butink - projectleider a.i.   Tel: 06-46312267 

Leerlingen (Kevin, Ruben, Dennis, Erik) 
tijdens een van de LOVB werkbezoeken aan 
het werk met de biofeedbackapparatuur. 

Montage van behandel-
banken en het installeren 
van een rondom bediening  
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C-Mill podium voor Banenmarkt en eerstvolgende speeddate in oktober 
 

Een bijdrage van Manon Quanjel 

 
 

Hoe wordt vraag en aanbod verenigd? 
 
Na het succes in oktober 2012, vond op 28  
februari 2013 weer een banenmarkt plaats. 
Werkgevers en werkzoekenden vanuit de secto-
ren techniek, productie, industrie, bouw, 
transport en logistiek kwamen samen op het ter-
rein van C - Mill in Heerlen. Als vervolg zal een 
speeddate in oktober 2013 plaatsvinden.  

 
Op de huidige arbeidsmarkt sluiten vraag en aan-
bod vaak niet direct aan. Een banenmarkt brengt 
vraag en aanbod samen. Dit met het doel om open-
staande vacatures in te vullen.  
 
Welke voordelen biedt de banenmarkt voor 
werkgevers? 
  
De banenmarkt biedt werkgevers de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met 
kandidaten. In een stand presenteren werkgevers concrete vacatures. Met potentiële kandidaten kan kort 
kennis gemaakt worden. Tevens ontvangt de werkgever het CV van de werkzoekende. Aan de hand hier-
van kan men vervolgafspraken met kandidaten inplannen. Er is gelegenheid te informeren naar subsidie-
mogelijkheden bij de aanwezige medewerkers van het UWV.  
 
Voorbereiding 
 
Een goede voorbereiding is belangrijk om de banenmarkt tot een succes te maken. Door de medewerkers 
van UWV wordt aandacht besteed aan de presentatie en het CV van de kandidaten. Voorafgaande aan 
de banenmarkt worden namelijk voorbereidingsbijeenkomsten gehouden. De kandidaten ontvangen tij-
dens deze bijeenkomst een lijst van werkgevers, de locatie van hun stand en hun vacatures. Dit om zich 
goed en concreet op een gesprek met de werkgever voor te bereiden. Op deze manier gaan kandidaten 
tijdens de banenmarkt doelgericht te werk.  
 
Voor de doelgroep WAJONGERS is er extra aandacht. Samen hun UWV - coach zijn zij op een gesprek 
met een werkgever voorbereid.  
 
De Banenmarkt 
 
Op 28 februari loopt het terrein van C - Mill langzaam vol met de deelnemende werkgevers. Wanneer de 
stands zijn opgezet, opent de heer Rob Schwillens (UWV) de banenmarkt. Daarna betreden de WAJON-
GERS als eersten de banenmarkt. Dit gebeurt veelal met de begeleiding van een UWV-coach.  
 
Daarna komen gefaseerd kandidaten uit heel Zuid-Limburg. Bij binnenkomst ontvangen zij een indeling 
van de ruimte. Tevens is er een update van vacatures, om zo de meest actuele informatie te bieden. Door 
doelgericht te werk te gaan, verspreid de drukte zich over de zaal. De locatie is groot genoeg om ruimte te 
bieden voor een gesprek. 
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C-Mill podium voor Banenmarkt en eerstvolgende speeddate in oktober 
(vervolg) 

De reactie van werkgevers als werkzoekenden zijn wederom positief. Het valt werkgevers op dat klan-
ten goed voorbereid een gesprek aangaan. Kandidaten presenteren zich goed en hebben een goed 
CV. Aan de hand van deze kennismaking en aanvullende gegevens zal ik zeker vervolggesprekken 
inplannen’, verzekeren enkele werkgevers.  
 
Vanuit de 2 banenmarkten die tot op heden hebben plaatsgevonden hebben ruim 80 kandidaten werk 
gevonden. Het succes van de banenmarkt komt mede door een goede voeling met werkgevers en 
uitzendorganisaties. De signalen die ontvangen worden vormen de opzet om vervolg activiteiten on-
der de loep te nemen. Zo heeft er ook een evaluatie plaatsgevonden met deelnemende partijen aan 
de recente banenmarkt. 
 
Overtuigd van de juiste aanpak en maar daarnaast ook samenhangend met de aanhoudende 
onzekerheid in economische zin is het voornemen om in oktober een Techniek –speeddate aan 
te bieden voor hen die daar belangstelling voor hebben. Eind augustus worden de voorberei-
dingen ingezet voor de  speeddate van 10 oktober 2013. 
 
Contactpersonen Speeddate Techniek Werkgeversdienstverlening UWV Zuid – Limburg / Servicepunt 
Techniek Zuid-Limburg: 
* Berny Mullenders –berny.mullenders@uv.nl 
* Eric Bruls –eric.bruls@uwv.nl 

Ook in het Zuid-Limburgse zijn er meerdere en nieuwe initiatieven om het technisch onderwijs 
een impuls te geven. 
 
Hoopgevend is dat op het Heerlense Bernardinuscollege voor HAVO - VWO- Gymnasium meer dan 
150 brugklassers zich hebben aangemeld voor de nieuwe studierichting Technasium. 
 
Ook het Sittardse bedrijf van Joost Klaver Mad Science gaat op 15 
scholen techniek-les-plus geven.  
Het is de eerste keer dat basisschoolleerlingen op Limburgse scholen 
structureel techniekles krijgen. Het project is in samenwerking tussen 
Kindante, 15 basisscholen, de provincie Limburg en Mad Science. 
STEM voor Kindante zorgt voor een duurzame oplossing om techniek 
in de klas te waarborgen. De term “STEM” staat voor Science, Techno-
logy, Engineering en Math. Waar Nederlanders spreken over Tech-
niek, wordt in Amerika en andere landen vaak de term “STEM” ge-
bruikt.  
 
Een vak leer je niet in de schoolbanken, maar in de keiharde praktijk. Met die gedachte heeft docent 
Wilfried Baur LOVB opgezet. Een proef met tien leerlingen die drie dagen volop meedraaien in een 
technisch bedrijf is volgens de bedenker alvast geslaagd. LOVB staat voor Leerlingen, Onderwijs, 
Vakgebied en Bedrijfsleven. 
 
De docent, het bedrijf en juist de leerlingen zijn heel enthousiast over de aanpak van hun leraar Na-
tuurkunde.  

Doorbraak technisch onderwijs in Zuid-Limburg 

mailto:–berny.mullenders@uv.nl
mailto:–eric.bruls@uwv.nl

