
en de balans tussen privé en werk zorgen voor een hogere ar-

beidsproductiviteit en minder ziekteverzuim. Duurzame inzet-

baarheid kan op termijn het verschil maken en zorgen voor het 

behoud van gekwalificeerde gezonde vakmensen. Werkgevers 

kunnen niet meer anders dan zorg dragen voor 

duurzame inzetbaarheid.

Dan alleen is het mogelijk om inzetbaarheid te 

waarborgen en vakkrachten met kennis en erva-

ring op lange termijn te behouden. 

Subsidie duurzame inzetbaarheid

Dit betekent dat bedrijven en werkgevers in de 

installatiebranche actie moeten ondernemen om 

medewerkers gezond te houden. Vanzelfspre-

kend ligt hier ook een verantwoordelijkheid bij 

de medewerker. We moeten tenslotte allemaal 

langer doorwerken. Het belang van duurzame 

inzetbaarheid heeft ook bij de overheid de aandacht. Uit een pu-

blicatie in de Staatcourant blijkt dat projecten op het gebied van 

de duurzame inzetbaarheid van werknemers gestimuleerd wordt 

met een subsidieregeling van het Europees Sociaal Fonds. De 

ESF-subsidie is ook in het najaar van 2018 en het voorjaar van 

2019 nog beschikbaar. Wel of geen subsidieregeling, duurzame 

inzetbaarheid is noodzaak voor werkgevers en voor werkne-

mers.

Vakmensen het grootste goed

Juist de bouw- en installatiebedrijven kampen we 

met een groot tekort aan goed gekwalificeerd per-

soneel. Tijdens de crisis zijn 

heel wat vakbekwame mensen 

uitgestroomd en omgeschoold 

voor andere vakgebieden. 

En het is nog lang geleden 

dat technische opleidingen in 

het geheel niet sexy waren, 

omdat het toekomstperspec-

tief en de kansen op de ar-

beidsmarkt minimaal waren. 

En zeker het beroepsgericht 

handwerk bleef in beloning en 

maatschappelijk aanzien vaak 

achter, evenals de instroom 

op technische opleidingen. Dit 

laatste heeft er in geresulteerd dat de afgelopen 

jaren de opleidingen in deze sector weinig jonge 

technische vakmensen opgeleid heeft. 

 
Duurzame inzetbaarheid

Door de snelle technologische ontwikkelingen en 

de hogere pensioenleeftijd wordt de duurzame 

inzetbaarheid ook in de bouw– en installatiebran-

che steeds belangrijker. Niet alleen scholing en 

het bieden van een toekomstperspectief, maar 

ook betrokkenheid, een gezonde werkomgeving Te
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Groei en innovatie

Volgens het EIB is de groeiverwachting in de bouw 

zo’n 4,5 tot 5% voor het komende jaar. Daarnaast 

zal de door de regering ingestelde energietransitie 

voor de installateurs meer werk genereren. Groei 

van werk en omzet kan hierdoor niet uitblijven. 

Deze transitie noodzaakt om innovatief te zijn. 

Met het alleen bedenken van innovatieve tech-

nieken zoals efficiënte verlichting, verwarming en 

luchtbehandeling en slimme systemen zijn we er 

niet. Voor innovatie en technologische ontwikke-

lingen zijn goed gekwalificeerde vakmensen no-

dig. De mens is nog altijd de belangrijkste schakel 

en succesfactor binnen het arbeidsproces.

Innovatie vraagt om nieuwe 
competenties

Innovatie en duurzame technieken vragen om nieu-

we competenties bij medewerkers. Het opleiden 

van werven van jonge technici is dus een must voor 

de sector. Niet alleen om het nijpend tekort en de 

vergrijzing in de sector tegen te gaan, maar ook de 

opleidingsstandaard en competenties aan te laten 

sluiten bij de steeds snellere ontwikkelingen van 

technieken. Het is noodzakelijk om jonge mensen 

goed op te leiden. Ze niet alleen te inspireren en te 

motiveren om een technische opleiding te volgen, 

maar ze ook te blijven prikkelen om hun technische 

kennis te gebruiken en verder uit te dragen. 

Krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor stress

Maar wat als er een krapte aan gekwalificeerde vakmensen is? 

Dan moet er meer werk door minder mensen verzet worden. De 

voortschrijdende automatisering en digitalisering helpt natuurlijk 

wel, maar krapte veroorzaakt werkstress. En werkstress leidt bij 

mensen op termijn tot allerlei klachten. Als dit maar lang genoeg 

duurt, kan dit zelfs langdurig ziekteverzuim tot gevolg hebben. 

Stress in het werk zorgt dat mensen minder productief zijn, hun 

betrokkenheid verliezen en zelf uitvallen. Dan is de bekende vi-

cieuze cirkel rond. De noodzaak van instroom van vakkundig 

personeel hoeft dan ook geen enkel betoog. De tekorten moeten 

hoe dan ook opgelost worden.

Duurzame inzetbaarheid in de  
installatiebranche grote noodzaak
DE BOUW- EN INSTALLATIEWERELD ZIT ENORM IN DE LIFT. DE ORDERPORTEFEUILLES VAN BOUW- EN INSTALLATIE 

GERELATEERDE BEDRIJVEN NEMEN EEN ENORME VLUCHT, WAARBIJ DE OMZETTEN STIJGEN NAAR EEN NIVEAU VAN 

VOOR DE CRISIS. ONDANKS DE TOENAME IN DE ORDERPORTEFEUILLES KAMPEN VEEL BEDRIJVEN MET PROBLE-

MEN, WAARDOOR DE WINSTMARGES ACHTERBLIJVEN. STIJGENDE KOSTEN VOOR PERSONEEL, SCHAARSTE AAN 

MATERIALEN EN MANKRACHT DWINGEN BEDRIJVEN NA TE DENKEN OVER INNOVATIE EN EFFICIENCY OM DE KOS-

TEN IN DE HAND TE HOUDEN EN PROCESSEN ZO OPTIMAAL MOGELIJK TE LATEN LOPEN.
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“De mens is  
nog altijd de 
belangrijkste  
schakel en 

succesfactor  
binnen het 

arbeidsproces.”


