in beeld

Steeds meer vakmensen in de metaalsector doen uniek en
specialistisch werk. De kennis en vaardigheden die daarvoor
nodig zijn, leren ze in het bedrijf zelf. Waarom is dit belangrijk
en hoe regelen bedrijven dit?
tekst marleen kamminga en annemiek de gier foto’s maurits giesen

ieuwe technologieën hebben
N
de innovatie in de metaal
industrie een flinke impuls gegeven.
Tegelijkertijd is er concurrentie uit
landen waar de lonen lager liggen.
‘Om aan de vraag van de markt te
blijven voldoen, passen bedrijven
in ons land graag nieuwe technieken
toe en blijven ze zoeken naar
efficiencywinst. Dat leidt tot
innovaties die vaak zo specifiek
zijn dat je zelf je medewerkers
moet trainen om ermee te werken’,
weet Anton Verlaan, regiomanager
Noord-Holland bij OOM.
TE DUUR, TE SNEL

Het reguliere onderwijs kan daar
nooit helemaal in voorzien, legt hij
uit. ‘Je kunt van opleidingen niet
verwachten dat ze altijd over de
nieuwste software en de meest
geavanceerde machines beschikken:
dat is eenvoudig te duur en daarvoor gaan de ontwikkelingen te snel.
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Bovendien kun je niet opleiden voor
zo’n grote diversiteit aan functies.’
Hij schetst daarvan een voorbeeld.
‘Uit stripjes staal beugeltjes maken,
dat doen we niet meer zelf. Meer
voudige bewerkingen die je kunt
robotiseren zijn daarentegen wél
concurrerend, maar dan moeten
de medewerkers meeontwikkelen.
Onze vakmensen zijn steeds meer
procesoperator. Die processen
zijn bedrijfsgebonden, dus de
kennis ervan kunnen ze alleen
in het bedrijf zelf opdoen.’
CONFECTIE VERSUS MAATWERK

Scholen, zo legt Verlaan uit, zijn
vooral sterk in het competentie
gerichte onderwijs: naast vakkennis
doe je er onmisbare vaardigheden
op, zoals nauwkeurig werken, in
een team werken, enzovoort. ‘Zie
het als confectie versus maatwerk.
De opleiding legt een onmisbare
basis. Daar voegen bedrijven hun

eigen maatwerk aan toe: kennis
die specifiek is voor hun processen,
machines en producten.’
INFORMEEL LEREN

Leren op de eigen werkvloer heet
in de opleidingswereld informeel
leren, omdat er geen algemeen
geldende criteria en diploma’s aan
verbonden zijn. ‘Maar ik merk wel
dat het in de praktijk steeds minder
informeel is’, vertelt Anton Verlaan.
‘Meelopen met een ervaren
medewerker gebeurt nog steeds,
maar je ziet dat bedrijven de
kennisoverdracht toch graag willen
structureren. Dat brengt namelijk
allerlei voordelen met zich mee.
Je kunt bijvoorbeeld objectief vast
stellen wat er moet worden geleerd
en wanneer de leerling iets goed in
de vingers heeft.’ ❚

‘Zo blijven we
voorop lopen’

Peter van Leeuwen
Directeur van Metaltech in Weesp
‘In ons fijnmechanisch bedrijf is veel specifieke kennis aanwezig. Het is handig dat meerdere mensen daarover
beschikken. Want de concurrentie ligt op de loer en wij willen voorop blijven lopen. Daar komt bij: bij een leerling
die net van school komt, duurt het één tot twee jaar voordat hij volwaardig kan meedraaien. Scholen sluiten niet
naadloos aan op wat we nodig hebben, dat lossen we dus intern op. We hebben daarvoor een plan gemaakt en
zijn nu bezig het lesprogramma vorm te geven. Zo gaan alle medewerkers die frezen, leren hoe ze parametrisch
moeten programmeren. Ook willen we medewerkers scholen in het robotiseren van machines. Zo kan het eenvoudige werk ’s nachts gebeuren en het bijbehorende handwerk overdag. Een stuk efficiënter. Zonder kennisoverdracht red je het niet meer als bedrijf, het is gewoon nodig. Daarnaast laat je ermee zien dat je een innovatief
bedrijf bent dat zijn medewerkers serieus neemt.’
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