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Focus op instroom 

Minister Asscher van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid zal nog wel zijn fiat 

moeten geven en over de brug moeten 

komen voor een stuk medefinanciering 

door de overheid, maar het plan ligt er 

en de doelen zijn helder. Het sectorplan, 

dat is overeengekomen tussen de sociale 

partners Schilderen & Onderhoud en soci-

ale partners Afbouw, waarbij de Stichting 

Loopbaan & Opleidingsfonds (LOF) als 

hoofdaanvrager/projectcoördinator 

optreedt, beoogt over de alledaagse pro-

blemen in de sector heen te kijken en 

perspectief te bieden voor de toekomst. 

Het plan beschrijft zeven maatregelen 

voor 2014 en 2015, zoals een aangepast 

opleidingsprogramma, vergroting van 

het aantal praktijkleerplaatsen, praktijk-

vervangende scholing en extra onder-

steuning van de praktijkopleiders bij de 

leerbedrijven. Met de uitvoering daarvan 

verwachten sociale partners 500, oplo-

pend tot 1.000, extra leerplaatsen per 

jaar te realiseren.

Knelpunten

In het sectorplan met de naam ‘Aan het 

werk in de sectoren Schilderen & Onder-

houd en Afbouw’ worden de huidige en 

toekomstige knelpunten op de arbeids-

markt beschreven en vervolgens gekop-

peld aan de zeven maatregelen om ze op 

de ambitie is niet gering: 500 tot 1.000 extra leerplaatsen per jaar. dat is in de kern waar-

toe uitvoering van het sectorplan ‘aan het werk in de sectoren schilderen & Onderhoud en 

afbouw’ de komende twee jaar moet leiden. eind november 2013 is het sectorplan door 

de sociale partners naar het ministerie van sZW gestuurd.

via leer werkplekken

s e c t o r p l a n  s o c i a l e  p a r t n e r s  w i l  t o e k o m s t p e r s p e c t i e f  b i e d e n

Maatregel 1:

Behoud en werven 
extra leer/werK-
plaatsen
Tijdens specifiek daarvoor ingeplande 

bedrijfsbezoeken worden bedrijven 

en instanties gestimuleerd om een 

(extra) leer/werkplaats of gedeeltelij-

ke leer/werkplaats te bieden en 

wordt contact gelegd met gemeen-

ten en woningcorporaties om alter-

natieve leerplaatsen te realiseren. In 

twee jaar tijd worden 4.200 bezoe-

ken afgelegd. Daarbij wordt aanslui-

ting gezocht bij de regionale plannen 

ter bestrijding van de jeugdwerkloos-

heid. Beoogd resultaat is behoud van 

circa 2.300 (2014) en 1.800 (2015) 

bestaande plaatsen en jaarlijks circa 

200 extra leer/werkplaatsen met 

arbeidsperspectief via maatregel 2.

H een dag in de week praktijksimulatie bij regionale samenwerkingsverbanden 

 vergroot de inzetbaarheid en biedt extra opleidingscapaciteit (19 procent) bij de leerbedrijven.
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te lossen (zie figuur: ‘Schematisch over-

zicht knelpunten en maatregelen’ op 

pagina 17). Als gevolg van onder andere 

de economische crisis, flexibilisering op 

de arbeidsmarkt en de open grenzen bin-

nen de Europese Unie zijn er grote veran-

deringen gaande in de schilder- en 

onderhoudsbranche, toch goed voor een 

omzet van circa 2,7 miljard euro. Het 

UWV schat dat door de verslechterde 

economie het onderhoud aan gebouwen 

in 2013 en 2014 opnieuw zal dalen met 

respectievelijk 1,5 en 1 procent (sectorbe-

schrijving maart 2013).

personeelsBestand

Door de crisis hebben bedrijven hun per-

soneelsbestand teruggebracht met daar 

omheen een flexibele schil aan arbeid. In 

2008 kende de sector met circa 33.500 

werkenden nog een hoogtepunt qua 

werkgelegenheid. Driekwart was toen 

werknemer in loondienst, een kwart zelf-

standige zonder personeel. Eind 2012 

waren er circa 31.000 werkenden in de 

sector, waarvan al 34 procent als zzp’er. 

Het aantal WW-gerechtigden in de sector 

Schilderen was eind 2012 verdubbeld ten 

opzichte van het aantal in dezelfde peri-

ode in 2011. Met name het aandeel 

55-plussers onder de WW-gerechtigden is 

opvallend (17 procent). In 2013 bereikte 

de werkgelegenheid een voorlopig diep-

tepunt met circa 26.000 werkenden; het 

aantal werknemers daalde met maar 

liefst 19 procent. Dit is de meest extreme 

daling sinds decennia.

Gezien de verwachte daling in omzet, zal 

ook de werkgelegenheid in de sector de 

komende jaren nog verder afnemen, is de 

prognose (zie grafiek: ‘Aantal werkenden 

in de sector Schilderen en Onderhoud 

2004-2017’). De samenstellers van het sec-

torplan verwachten dat in 2015 het abso-

lute dieptepunt is bereikt. Tot die tijd zul-

len nog circa 6.780 werknemers de sector/

cao verlaten, waarvan minimaal 2.880 

daadwerkelijk werkloos raken. Pas in 

2016 zal de behoefte aan werkenden met 

ongeveer 5 procent stijgen om in 2017 

het niveau van circa 80 procent van vóór 

OPLEIDInG  |  sectorplan  |  door Wouter Mooij

via leer werkplekken

>>>

Maatregel 2:

praKtijKsiMulatie leren werKen
Aan de regionale samenwerkingsverbanden wordt gevraagd of zij in hun praktijk-

ruimte alternatieve beroepspraktijkvorming (BPV) willen verzorgen voor leerlingen 

op niveau 2 en 3. Door de praktijksimulatie aan het begin van de opleiding te plan-

nen, leert de leerling basisvaardigheden die direct kunnen worden ingezet wanneer 

hij/zij vervolgens bij een leerbedrijf wordt geplaatst. In plaats van vier dagen gaat 

de leerling gemiddeld drie dagen naar het opleidingsbedrijf. In 2014 en 2015 leidt 

deze maatregel tot 585 respectievelijk 750 extra leerwerkplekken.

DIR2.2013.0145 bladzijde 11 datum: 20 november 2013 

Ingediend bij het Agentschap SZW op 22 november 2013 

Ontwikkelingen bedrijfstak 2004-2013 en verder 

Naast een toename van het aantal zelfstandigen in de bedrijfstak is bekend dat het aantal schilders 
en onderhoudsmedewerkers met een vast dienstverband afneemt. Op basis van gegevens van A&O 
Services9 schetste de ondernemersorganisatie OnderhoudNL eind 2012 hoe het aantal werknemers 
de afgelopen jaren afneemt en het aantal ondernemers zonder personeel toeneemt.10 Een deel van 
de afname in werkgelegenheid wordt volgens het EIB opgevangen door de flexibele schil die minder 
uren werkt. Daardoor is het werkloosheidscijfer op basis van de WW-uitkeringen waarschijnlijk een 
onderschatting.11

In 2008 kende de sector met ca. 33.500 werkenden een hoogtepunt aan werkgelegenheid. 75% van 
deze werkenden waren werknemers in loondienst en 25% zelfstandigen zonder personeel. Door de 
crisis is het aantal werkenden gestaag afgenomen. Einde 2012 waren er ca. 31.000 werkenden in de 
sector. Hiervan is het aandeel zelfstandigen zonder personeel toegenomen en kwam neer op 34%. 
In 2013 bereikt deze daling aan werkgelegenheid versneld een voorlopig dieptepunt met ca. 26.000 
werkenden.  

Aantal werkenden in de sector Schilderen en Onderhoud (cao en zzp) 2004-201712

Bron: A&O Services, bewerkt door OnderhoudNL en Savantis

De grootste verandering is dan ook in dit jaar te constateren: In 2013 is het aantal werknemers met 
maar liefst 19% gedaald. Dit is de meest extreme daling in de sector sinds decennia!  

                                                     
9 A&O Services is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Afbouw en Onderhoud en voert een 
groot aantal regelingen uit voor die branche, grotendeels gebaseerd op de cao voor het Schilders-, Afwerkings- en
Glaszetbedrijf en de cao Afbouw. 
10 OnderhoudNL, Fosag magazine, nummer 14-2012, pagina 33. De cijfers over 2012 en 2013 zijn voorlopig en berekend 
door Savantis door het gemiddelde te nemen van peildatum 1-januari en 1-juni. 
11 EIB, verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2013, 
12 De cijfers van 2013 zijn vastgesteld op basis van een voorlopig gemiddelde van het aantal werknemers en zzp’ers. Vanaf 
2014 zijn de cijfers geprognotiseerd op basis van de economische verwachtingen. 
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Maatregel 3:

worKshops voor opleiders
Door de organisatie van in totaal 50 workshops voor prak-

tijkopleiders, docenten en instructeurs worden deze doelgroe-

pen in staat gesteld om leerlingen nog beter te begeleiden bij 

hun opleiding. 

Men wil hierbij ook de werkervaring en sociale competenties 

van oudere praktijkopleiders beter benutten. Het gaat hierbij 

om 800 deelnemers in twee jaar.

G aantal werken-

den in de sector 

schilderen en 

Onderhoud (cao en 

zzp) 2004-2017.
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>>>  Focus op instroom
via leerwerkplekken

de crisisjaren te bereiken.

vergrijsd

Het personelsbestand in schildersland is 

echter behoorlijk vergrijsd. De groep cao-

werknemers van 55 jaar en ouder is met 

bijna een kwart van de werknemers veel 

groter dan bij de beroepsbevolking als 

geheel. Arbeidsmarktprognoses tonen 

aan dat over circa drie jaar, als de markt 

weer aantrekt, een groeiend tekort ont-

staat aan inzetbare arbeidskrachten. 

Rekening houdend met pensionering, 

arbeidsongeschiktheid et cetera zullen er 

bruto 5.297 nieuwe, onervaren, werkne-

mers de sector moeten instromen (zie 

grafiek: ‘Verlies aan werknemers en ont-

stane behoefte aan extra personeel’).

praKtijKopleidingen

Het tijdelijk aantrekken van zelfstandigen 

en uitzendkrachten gaat niet alleen ten 

koste van werknemers in loondienst, maar 

heeft ook een negatief effect op leerlin-

gen en hun meerjarige opleiding bij schil-

ders- en onderhoudsbedrijven, met alle 

negatieve gevolgen voor de instroom van 

jongeren in de sector. Het aantal leerlin-

gen in het eerste jaar van niveau 2 (BBL) 

nam afgelopen schoolseizoen af met 21 

procent. De verwachting is dat het aantal 

leerlingen in de BBL voorlopig met circa 

20 procent per jaar zal blijven dalen.  

Dit betekent in de aankomende drie jaar 

een verminderde instroom tot 2.000 leer-

ling-werknemers in de sector. Een soort-

gelijk scenario voltrekt zich in de Afbouw.

De sector Schilderen & Onderhoud hecht 

echter veel belang aan het opleiden 

 binnen het bedrijf, omdat dan het vak in 

de praktijk wordt geleerd en toegepast. 

Het op z’n minst tot stilstand brengen 

van de daling in het aantal beschikbare 

opleidingsplaatsen heeft dan ook priori-

teit. 

praKtijKsiMulatie

Met het oog op de toekomstige vergrij-

zing kiezen de sociale partners ervoor om 

een substantieel deel van de investering 

in te zetten voor de instroom (van met 

name jongeren) via een opleiding. De 

ambitie is de instroom van jongeren in  

de sector op peil te houden of zelfs te 

verhogen. Dit is tevens een maatschap-

pelijke bijdrage van de sociale partners 

aan het bestrijden van de jeugdwerkloos-

heid. Door praktijksimulatie en niet-con-

currende projecten wordt ernaar 

gestreefd om verdringing van bestaand 

Maatregel 4:

vernieuwing oplei -
ding en infra-
structuur
In opdracht van de sociale partners 

wordt een driejarig opleidingsmodel 

ontwikkeld dat zowel niveau 2 en 3 

als BOL en BBL combineert. Het 

model omschrijft de rol van samen-

werkingsverband, onderwijsinstel-

ling en kenniscentrum dusdanig, dat 

een kwalitatief goede opleiding 

wordt gerealiseerd die de regionale 

opleidingsstructuur bestendigt en 

leerlingen leer-arbeidsperspectief 

biedt voor een periode van drie jaar. 

Het nieuwe model moet augustus 

2014 gereed zijn. Tevens wordt 

onderzocht welke organisatorische 

aanpassingen nodig zijn om de regi-

onale samenwerkingsverbanden van 

leerbedrijven toekomstbestendig te 

maken. 

Maatregel 5:

Begeleiding van 
werK naar werK 
en functie  
naar functie
Zowel in 2014 als in 2015 worden 

350 loopbaantrajecten uitgevoerd 

bij werknemers in verband met 

bedrijfseconomische, preventieve of 

pre-preventieve redenen. Om de 

doelgroep voor preventie te kunnen 

bepalen, worden in totaal circa 

6.500 periodieke arbeidsgezond-

heidskundige onderzoeken (PAGO’s) 

uitgevoerd.

DIR2.2013.0145 bladzijde 13 datum: 20 november 2013 

Ingediend bij het Agentschap SZW op 22 november 2013 

Algemene veranderingen 2013-2017 
Focussend op de mutaties van werkenden ontstaat het volgende beeld. De sector zal in 2013 naar 
verwachting een dramatische verandering ondergaan in het werknemersbestand van de cao.  
4.138 werknemers verlieten de sector. Hiervan ca. 1.200 vanwege pensionering en ca. eenzelfde 
aantal omdat zij arbeidsongeschikt raakten of in een andere sector werk vonden. Netto zijn er in 
2013 tot september 1.738 werknemers daadwerkelijk werkloos geraakt.15

 2013 2014 2015 2016 2017 

Werkenden        25.897         23.825         21.919         23.015         26.962  

Werknemers        17.204         15.828         14.561         15.290         18.559  

Zzp’ers (ozzp’er)           8.694            7.998            7.359            7.727            8.403  

Mutatie werknemers        -4.138         -1.376         -1.266               728           3.269  
       Pensioen        -1.200             -450             -300             -300             -350  
      Arb.ong./andere sector        -1.200             -450             -300             -300             -350  
     Werkloos of open vacature        -1.738             -476             -666           1.328           3.969  

Tot en met 2015 zullen er ca. 6.780 werknemers de sector/cao verlaten waarvan uiteindelijk 
minimaal 2.880 (1.738 + 476 + 666) daadwerkelijk werkloos zullen raken. Deze aantallen zijn in 
onderstaande grafiek in de kleur blauw weergegeven. De omslag wordt verwacht in 2016. In 2016 en 
2017 wordt er een netto groei van 3.997 (728 + 3.269) werknemers verwacht. Rekening houdend 
met pensionering, arbeidsongeschiktheid etc. zullen er bruto 5.297 (1.328 + 3.969) nieuwe 
werknemers (groen) de sector in moeten stromen.

Verlies aan werknemers en ontstaande behoefte extra personeel 

                                                     
15 De verhouding van de mutaties is afgeleid van het USP-onderzoek: Instroom- en opleidingsbehoefte schildersbranche 
2012, p. 25. 
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Maatregel 6:

duurzaaM en verantwoord onderneMen
Duurzaam en verantwoord werken en ondernemen leidt tot reductie van kosten (onder 

andere energiebesparing en vermindering onderhoudskosten) en mogelijk een toena-

me van opdrachten. Bedrijven zullen worden gestimuleerd en ondersteund bij het reali-

seren van beleid op dat gebied. Daartoe wordt zowel in 2014 als in 2015 bij 400 bedrij-

ven een bedrijfsscan afgenomen en bij 80 bedrijven een adviestraject uitgevoerd. 

Maatregel 7:

scholing
Door middel van scholing, waarbij het IBR (Individueel Budget-

reglement) zal worden ingezet, worden werknemers onder-

steund bij het behoud van hun functie of het verkrijgen van 

een andere functie binnen of buiten de sector. Zowel in 2014 

als in 2015 wordt voor 500 deelnemers scholing verzorgd. In 

totaal gaat het dus om 1.000 deelnemers in twee jaar.

DIR2.2013.0145 bladzijde 6 datum: 20 november 2013 

Ingediend bij het Agentschap SZW op 22 november 2013 

Bedrijven zullen worden ondersteund bij hun inspanningen om de duurzame inzetbaarheid van het 
personeel te vergroten. Maatregelen worden genomen om arbeidsuitval te voorkomen, veiligheid en 
gezond werken te stimuleren, en zo nodig ondersteuning te bieden bij de re-integratie van 
werknemers, zo nodig naar een andere functie.    

1.3 Schematisch overzicht knelpunten en maatregelen 

Arbeidsmarktknelpunten 
Schilderen, Onderhoud en Afbouw

Afname productie en werkgelegenheid
Afname instroom

Flexibilisering
Vergrijzing         

Afname instroom van jongeren Behoud van (ervaren) vakkrachtenGrote uitstroom vakkrachten (ww of 
andere sectoren)

Onvoldoende beleid bedrijven inzake 
duurzame inzetbaarheid  

Thema’s:
1. Arbeidsinstroom en begeleiding van 
jongeren.
3. Arbeidsinstroom van personen met 
afstand tot de arbeidsmarkt.
5. Scholing

Thema’s:
2. Behoud oudere vakkrachten
4. Mobiliteit en duurzame 
inzetbaarheid
6. Van-werk-naar-werk van 
werknemers op   sectoraal en 
intersectoraal niveau

Thema’s:
4. Mobiliteit en duurzame 
inzetbaarheid
6. Van-werk-naar-werk van 
werknemers op   sectoraal en 
intersectoraal niveau
7. Goed werkgeverschap en goed 
werknemerschap

Grote uitstroom vakkrachten 
(ww of andere sectoren)

Sectorale maatregelen:
1. extra leer/werkplekken werven
2. Praktijksimulatie leren werken
3. Workshops voor praktijkopleiders en 
docenten
4. vernieuwing opleiding en 
infrastructuur

Sectorale maatregelen:
5. Loopbaanbegeleiding van werk naar 
werk

Sectorale maatregelen:
6. Duurzaam en verantwoord werken 
en ondernemen
7. Scholing 

personeel op de arbeidsmarkt door deze 

doelgroep gedurende twee jaren enigs-

zins te beperken. De maatregelen zijn  

er op gericht om 1.335 extra jongeren 

gedurende twee jaar een BBL leer/werk-

plek te bieden. 

zittend personeel

Om beschikbare kennis en vaardigheden 

zo min mogelijk te verliezen, wordt ook 

veel geïnvesteerd in maatregelen die zijn 

gericht op zittend personeel en werkne-

mers die de sector noodgedwongen 

moesten verlaten en geen nieuwe baan 

konden vinden. Voor deze doelgroepen 

komen sectorfaciliteiten beschikbaar als 

loopbaanbegeleiding, preventief onder-

zoek, scholing en advies in het kader van 

duurzame inzetbaarheid (bedrijfsscans). 

Bedrijven krijgen de mogelijkheid zich te 

laten adviseren over het maken van (soci-

aal) verantwoorde keuzes tussen flex- en 

vaste arbeid in relatie tot bedrijfsecono-

mische strategieën.

Bovenstaande ruwe beleidslijn uit het 

sectorplan is vertaald naar zeven concrete 

maatregelen voor 2014 en 2015 (zie 

kaders: ‘Maatregelen’) die de grootste 

knelpunten moeten aanpakken. De uit-

voering ligt voor een groot deel in han-

den van Savantis, de regionale samen-

werkingsverbanden en de betrokken 

scholen. LOF zal optreden als projectcoör-

dinator.� •

De volgende partijen maken deel uit van 

het samenwerkingsverband dat het sec-

torplan opstelde: werkgeversorganisaties 

OnderhoudNL en NOA, werknemersorga-

nisaties FNV Bouw en CNV Vakmensen, 

O&O-fonds Schilderen en Onderhoud, 

O&O-fonds Afbouw, Bedrijfschap 

Afbouw, Savantis en Stichting LOF.

G schematisch overzicht knelpunten en maatregelen.
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