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Als kenniscentrum doen wij onderzoek naar  
de veranderingen in de grafimediabranche, 
vooral waar die gevolgen hebben voor de 
arbeidsmarkt en het onderwijs. Veel van die  
informatie ligt vast in onderzoeksrapporten  
en zit in de hoofden van mensen. Die kun je  
niet direct ‘toegankelijk’ noemen. En dat is  
wat wij met deze publicatie willen bereiken:  
dat verspreide informatie over arbeidsmarkt  
en onderwijs in de grafimediabranche beter 
leesbaar en in samenhang wordt gepresenteerd. 
We zijn van plan deze publicatie jaarlijks uit  
te brengen. Dat brengt met zich mee dat per 
uitgave de thema’s kunnen variëren. 

Dit jaar concentreren we ons op de structurele 
veranderingen in de grafische sector, waarmee 
vooral de leden van KVGO, NDP, VRN, FNV KIEM 
en CNV Media worden geconfronteerd. Hiermee 
beperken we ons iets meer tot de traditionele 
branchedefinitie. Met trends bedoelen we ook 
niet zozeer ontwikkelingen van technologische 
aard — hoe belangrijk ze ook zijn — het gaat 
ons om het schetsen van de voor werkgelegen-
heid en onderwijs belangrijke context. Over 
technologie wordt immers al door veel andere 
organisaties geschreven. Dit jaar zijn de actuele 
thema’s waar we speciale aandacht aan schen-
ken ‘Het beroepsonderwijs’ en ‘Ontgroening 
en vergrijzing’. Het eerste is belangrijk, omdat 
bedrijven en werknemers te maken krijgen  
met competentiegericht beroepsonderwijs.  
In deze nieuwe onderwijsvorm wordt opleidende 
bedrijven een veel bewustere rol toegedacht 
(hoofdstuk �). Het laatste hoofdstuk (4) is  

gewijd aan ontgroening en vergrijzing.  
Dat is niet alleen een actueel thema binnen  
de grafimediabranche, maar in de hele geïn- 
dustrialiseerde wereld. Voor de grafimedia  
sector is het thema extra belangrijk, omdat  
het raakt aan de strategie, het perspectief  
en het innovatievermogen van bedrijven en 
werknemers.

Wij hebben ons best gedaan om een publicatie 
te maken die de moeite van het lezen waard is. 
We horen graag van u of we daarin zijn geslaagd 
(info@goc.nl).

Henk van der Eem,
Algemeen Directeur

Voorwoord

Wij willen informatie over 
arbeidsmarkt en onderwijs 
voor de grafimediabranche 
beter toegankelijk maken
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Drukwerk behoudt een  
stevige plaats naast andere 
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De grafimediabranche realiseert met zo’n �.000 
bedrijven en 46.000 werknemers jaarlijks een 
omzet van 7,4 miljard euro. De branche heeft 
een sterk MKB-karakter met een gemiddelde 
bedrijfsgrootte van 15,5 medewerkers. De 
branche is sterk conjunctuurgevoelig, zowel met 
betrekking tot de koopkracht van burgers als 
de reclamebestedingen van bedrijven. Door de 
opkomst van internet verliest printmedia lang-
zaam haar dominante positie, maar behoudt wel 
een stevige plaats naast andere mediavormen. 
Het positieve is dat de markt voor drukwerk nog 
steeds groeit.

Investeringen in de grafimediabranche en auto-
matisering versterken de concurrentiepositie ten 
opzichte van buitenlandse bedrijven. Er wordt 
een aanzienlijk pakket aan grafische producten 
voor de Nederlandse markt in het buitenland 
geproduceerd. Maar de grafische productie in 
Nederland die bestemd is voor de buitenlandse 
markt is nog steeds groter. Wel verschuift de 
buitenlandse concurrentie vanuit Europa naar 
vooral India en China. Individuele bedrijven 
kunnen behoorlijk last hebben van buitenlandse 
concurrenten. Voor de branche als geheel heeft 
de internationalisering van de markt echter een 
positief saldo.

Volwassen meedraaien in de communicatiesector 
is dé grote uitdaging voor grafimediabedrijven. 
Welke keuze bedrijven ook maken, alle vormen  
van innovatie hebben grote invloed op de 
omvang en de aard van de werkgelegenheid. 
Het paradoxale van de huidige en toekomstige 
arbeidsmarktsituatie in de grafimedia is dat er 
sprake is van zowel overschot als tekort aan 
gekwalificeerd personeel. In de komende jaren 

zullen voor grafische productiefuncties moeilijk 
kandidaten te vinden zijn. Naast de kwantita-
tieve knelpunten die dat oplevert, zijn er allerlei 
kwalitatieve knelpunten die samenhangen met 
vergrijzing, marktveranderingen en technologi-
sche ontwikkeling. Hierbij gaat het met name om 

allerlei competentieproblemen, tot uitdrukking 
komend in veroudering van kennis, onvoldoende 
brede inzetbaarheid, gebrek aan investering in 
opleiding en geringe opleidingsbereidheid.

Dat de kloof tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt groot is, blijkt uit de tweemaal  
zo hoge werkloosheid van grafici in de branche. 
Voor een belangrijk deel gaat het om een 
structurele werkloosheid van oudere grafici met 
een verouderde vakbekwaamheid. Dalende 
werkgelegenheid en een hoge structurele 
werkloosheid geven een lastig imago, dat  
de branche vooral parten speelt binnen het 
beroepsonderwijs. Jongeren kiezen al moei-
zamer voor technische beroepen en binnen  
deze categorie vermijden zij allereerst de 
beroepen waarvoor een ongunstig werkgelegen-
heidsperspectief bestaat.

Samenvatting

Dalende werkgelegenheid  
èn een hoge werkloosheid  
zijn niet goed voor het  
imago van de branche
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Het aanbod vanuit de beroepsopleiding is in 
de praktijk geen afgeleide van de vraag op de 
arbeidsmarkt. Vanuit het bedrijfsleven wordt 
herhaaldelijk benadrukt dat het beroepsonder-
wijs beter moet aansluiten bij de ontwikkelin-
gen in de bedrijven, maar deze vraag botst met 
een aantal andere ontwikkelingen. De eerste 
ontwikkeling is dat een steeds groter deel van 
de scholieren na de basisschool terecht komt in 
het algemeen vormend onderwijs en niet in het 
beroepsgericht onderwijs. De tweede ontwikke-
ling die plaatsvindt, is het steeds toenemende 
opleidingsniveau van de beroepsbevolking. In 
veel gevallen betekent dit dat er andersoortige 
en hogere opleidingen worden gekozen die niet 
aansluiten bij de meeste vacatures binnen de 
grafimediabranche. De praktische beroepsoplei-
dingen in het mbo komen structureel in de knel 
te zitten. 

Een belangrijk aspect is ook dat de grafisch-
technische beroepsopleiding verschoolst. Dat 
wil zeggen dat de opleiding minder binnen de 
bedrijven zelf plaatsvindt, zoals vroeger bij 
het leerlingwezen het geval was, maar meer in 
dagonderwijs binnen de school. Deze verschool-
sing heeft als gevolg dat het rendement van de 
beroepsopleiding voor de branche is teruggelo-
pen en dat de bedrijven de werving van eigen 

personeel voor een deel uit handen hebben 
gegeven aan de school. Een kloof tussen de 
personeelsbehoefte van bedrijven en het aan- 
bod van gekwalificeerd personeel is binnen de 
branche vaker voorgekomen. De discrepanties 
waar de branche nu mee geconfronteerd wordt, 
zijn groter en hardnekkiger vanwege de struc-
turele en autonome oorzaken die eraan ten 
grondslag liggen.

De opleidingstraditie binnen bedrijven zelf is 
door het sterk teruglopen van het leerlingwezen 
voor een gedeelte verloren gegaan. Bovendien 
was deze opleidingstraditie sterk gericht op het 
snel inzetbaar maken van instromend personeel 
en niet op mobiliteit of loopbanen van het ge-
hele personeel. Het succes waarmee bedrijven 
hun innovaties kunnen doorvoeren, wordt steeds 
meer afhankelijk van de inzetbaarheid van 
oudere werknemers. Dat bekent dus investeren 
in hun opleiding. De invoering van competen-
tiegericht leren in het beroepsonderwijs vraagt 
van bedrijven personeelsbeleid te ontwikkelen 
waarvan uiteindelijk alle medewerkers kunnen  
profiteren. Het beroepsonderwijs wil graag 
moderne opleidingsmethoden toepassen om 
competente vakmensen af te leveren. Het suc-
ces van competentiegericht opleiden wordt voor 
een belangrijk deel bepaald door het opleidings-
klimaat in het bedrijf.

De knelpunten die de vergrijzing binnen de 
branche veroorzaakt, zijn de afgelopen jaren 
zorgvuldig in kaart gebracht. Grafische bedrij-
ven staan pas aan het begin van de ontwikkeling 
naar een loopbaangericht personeelsbeleid dat 
uitgaat van verschillende levensfasen. 
Uit onderzoek blijkt dat grafische werkgevers en 
werknemers het in grote lijnen met elkaar eens 
zijn wat jongere en oudere werknemers van 
elkaar doet verschillen. Een belangrijk verschil 

Grafische bedrijven  
hebben hun personeels
werving deels uit handen 
gegeven aan de school

Co
py

rig
ht

: K
en

nis
ce

nt
ru

m G
OC



9

zit in de aard van hun kennis en vaardigheden. 
De meerwaarde van oudere werknemers zit  
in hun grotere kennis en vaardigheden binnen  
de traditionele techniek. De meerwaarde van  
jongere werknemers zit in hun grotere bereid-
heid om een nieuwe uitdaging aan te gaan 
en door te groeien naar een andere functie  
(zowel horizontaal als verticaal). Het aantal 
jaren dat mensen hetzelfde werk blijven doen 
(duurbelasting) speelt een belangrijke rol: 
kennis en vaardigheden die niet benut worden 
gaan verloren, terwijl deze wel van belang zijn 
bij veranderingen. Oudere werknemers zijn  
minder aanpassingsgericht en staan gereser-
veerder tegenover innovaties buiten hun eigen 
vakgebied. 
Oudere werknemers proberen soms door te 
groeien naar functies die minder fysiek belas-
tend zijn of niet in ploegendienst gedaan  
worden. Verticale loopbanen worden echter 
moeilijker voor productiepersoneel omdat daar-
voor steeds meer andersoortige competenties 
nodig zijn. Loopbanen worden daardoor omge-
bogen naar horizontale functieveranderingen. 
Daarnaast worden functies verbreed om tot 
flexibele inzetbaarheid van het personeel te  
komen. Ook voor werknemers zitten daar voor-
delen aan. Bij innovaties kunnen zij gemakkelij-
ker schuiven tussen werkzaamheden, waardoor 

ze minder kwetsbaar worden.
Het gevolg van de geschetste ontwikkelingen  
is dat de arbeidsmarkt binnen de grafimedia-
branche structureel aan het veranderen is. 
De verhouding tussen vraag naar en aanbod  
van personeel zal de komende jaren uit balans  
blijven, zowel in termen van aantal als van kwa-
liteit. De werkgelegenheid zal geleidelijk blijven 
dalen, vooral als gevolg van investeringen die de 
arbeidsproductiviteit verhogen. De vervangings-
vraag, die onstaat doordat ouderen (de baby-
boomers) het arbeidsproces verlaten, doet het 
aantal vacatures flink oplopen. Die vacatures 
zullen — zonder adequate begeleiding en om-  
en bijscholing — slechts in beperkte mate 
kunnen worden ingevuld door werkloze en/of 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte grafici.

Bedrijven, die willen  
innoveren, worden  
afhankelijk van de  
inzetbaarheid van  
oudere werknemers

De vervangingsvraag  
doet het aantal vacatures 
flink oplopen
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1.1 Bedrijven en werknemers

Met een omzet van 7,4 miljard euro levert de 
grafimediabranche1 een substantiële bijdrage 
aan de Nederlandse economie. Een kleine �.000 
ondernemingen met 46.000 werknemers zijn 
daarvoor verantwoordelijk. Het overgrote deel 
is kleinbedrijf met minder dan twintig werk-
nemers.

Bedrijfsgrootte
Over de hele linie heeft het grafimediabedrijf 
een sterk MKB-karakter. De gemiddelde bedrijfs-
grootte is 15,5 medewerkers. Van de bedrijven 
heeft 59% minder dan 10 werknemers en 98% 

minder dan 100 werknemers. Slechts �% van de 
bedrijven heeft meer dan 100 werknemers. Maar 
die �% (60 bedrijven) vertegenwoordigen wel 
�5% van de totale werkgelegenheid. De meeste 
mensen zijn werkzaam in het middelgrote be-
drijf dat tussen de 10 en 100 werknemers heeft. 
In deze bedrijven werken �8.000 mensen, 60% 
van het totaal. De meeste mensen zijn werk-
zaam in een drukkerij (8�%). De overige werken 
in een gespecialiseerde onderneming: prepress 
of grafische afwerking. Vrouwen vormen �7% van 
het personeelsbestand.

Bekwaamheden
De traditionele bekwaamheden in de grafime-
diabranche — vormgeving, prepress, drukken en 
nabewerken — krijgen ondersteuning van andere 
disciplines. Kennis van ICT, van automatisering is 
in veel grafische ondernemingen onontbeerlijk. 
Databasetechnieken, netwerken en servers win-
nen terrein binnen de productie van grafimedia-
bedrijven. 
Ambachtelijke vaardigheden evolueren naar 
competenties op het gebied van aansturen en 
beheren van digitale workflows en/of complexe 
procesoperating. Technische bekwaamheden  
alleen volstaan niet. Sociale vaardigheden,  
zoals kunnen werken in teamverband en goed 
communiceren, worden steeds belangrijker. 
Een gedegen kennis van marketing en verkoop 
is binnen grafimedia-ondernemingen onmisbaar. 
De veranderende relatie met de opdrachtgever 
stelt hogere eisen aan het creatieve vermogen: 
meedenken in oplossingen. Van conceptuele 
vaardigheden tot het organiseren en uitvoeren 
van complexe media-oplossingen in full-service-
concepten.

Instroom
De belangstelling van jongeren voor technische 
vakken daalt en bovendien neemt het aantal  

totaal�2.991 totaal�46.416 totaal�7.400

Bedrijven Omzet�(in�miljoen�euro)Medewerkers

2.423

329
2.785 222

239

38.061 6.808

5.570
370
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 Figuur 1: Bedrijven, werkgelegenheid en omzet  
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jongeren dat de schoolbanken verlaat af.  
De branche kampt dus met een teruglopende 
instroom van jongeren. Zie ook hoofdstuk 4  
over onder andere ontgroening en vergrijzing.

1.2 Werkgelegenheid

De afgelopen vijf jaren is de werkgelegenheid 
met zo’n 4% per jaar gedaald. De daling vindt 
plaats in alle grootteklassen, het hardst in de 
bedrijven van �0 werknemers en meer. Het 
aantal vacatures stijgt weliswaar langzaam maar 
daar staat tegenover dat er ook sprake is van 
krimp in formatieplaatsen, vooral in de pre-
pressberoepen. Maar ook onder drukkers loopt 

Figuur 2: Ontwikkeling van de ontslagwerkloosheid  

binnen de grafimediabranche.

de werkgelegenheid terug. Hoewel recente cijfers  
ontbreken, weten we dat het WAO-bestand van 
de grafimediabranche meer is vergrijsd dan 
gemiddeld. Vanwege de teruglopende werk-
gelegenheid neemt ook de verhouding tussen 
grafici in de WAO en werkende grafici sterk 
toe, van 15% naar 17,5%. Dat percentage ligt 
structureel hoger dan gemiddeld in Nederland. 
Het volume uitkeringsgerechtigden WAO/WIA is 
teruggelopen. Dat komt vooral door de daling 
van de instroom (Wet ‘Poortwachter’) en door 
de uitstroom van de pensioengerechtigden (46% 
van het totaal). Mensen die via een herkeuring 
als voldoende hersteld de WAO verlaten, vormen 
��% van het WAO-bestand.
De ontslagwerkloosheid (ontslag als direct 
gevolg van reorganisatie) in de branche is sinds 
�001 verdubbeld van ongeveer �.000 naar 4.400. 
In percentages gaat het nog harder als gevolg 
van de teruglopende werkgelegenheid: van �% 
naar bijna 10% in �004. Ontslagen werknemers 
worden namelijk niet vervangen.

1.3 Belangrijke invloeden

Conjunctuur en reclame
Conjuncturele veranderingen hebben grote 
invloed op de branche. Bij een daling van de 
koopkracht daalt bijvoorbeeld ook het aantal 
abonnees van kranten en tijdschriften. Maar de 
branche wordt vooral geraakt door de afgeno-
men reclamebestedingen. Bedrijven adverteren 
nu eenmaal minder als de conjunctuur laag is. 
Ongeveer 80% van de totale omzet in de branche 
is min of meer afhankelijk van de reclamebeste-
dingen. Vooral het jaar �000 is als een omslagpunt 
te zien, omdat de economie toen in elkaar zakte 
en daarmee de reclamebestedingen. Kranten en 
tijdschriften zijn daarvoor nogal gevoelig; zij 
staan voor �5% van de drukwerkomzet.  
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Zij hebben bijvoorbeeld last van de reductie van 
het aantal personeelsadvertenties door het in-
zakken van de vacaturemarkt. Reclamedrukwerk 
vormt �4% van de drukwerkomzet en ook verpak-
kingsdrukwerk (1�%) is gevoelig voor fluctuaties 
in reclamebestedingen (advertenties). 
In een breder mediaperspectief geplaatst, zijn 
de vooruitzichten voor de reclamebestedingen in 
printmedia niet onverdeeld gunstig, maar er is 
geen enkele reden te veronderstellen dat de rol 
van gedrukte media ten einde is. Tussen �004 en 
�005 zijn de totale mediabestedingen gegroeid 
met 1,6% van 4.�40 naar 4.�07 miljoen euro.� 
Onder de mediakanalen bevinden zich een paar 
opvallende relatieve stijgers (in absolute bedra-
gen is hun marktaandeel bescheiden!): internet 
(+ 46%), billboards (+ �1%) en vervoer (bijvoor-
beeld bus en trein: + 17%). Een opvallende daler 
is rechtstreekse reclame (onder andere direct 
mail: - 5%). 
Even opvallend is dat het marktaandeel van 
de persmedia weliswaar iets daalt (met name 
dagbladen en publiekstijdschriften verliezen 
terrein), maar dat de persmedia nog steeds 
meer dan 50% van de mediabestedingen voor hun 
rekening nemen. De dagbladen zijn qua reclame-
bestedingen nog ruimschoots het grootste 
mediumtype (844 miljoen euro), gevolgd door 
televisie (779 miljoen) en huis-aan-huis bladen 
(588 miljoen). Wel is er — al decennia — sprake 
van een daling van het relatieve aandeel van  
de persmedia ten gunste van andere media.  
Verrassend is telkens weer dat de persmedia  
zich in feite uitstekend handhaven, enigszins in  
tegenstelling tot de beeldvorming en de hype 
rond de betekenis van nieuwe media. Over 
langere termijn bezien (10 jaar) is het markt-
aandeel van de persmedia gedaald met 10%�.  
De totale netto mediabestedingen, het volume  
in geld, zijn over dezelfde periode met 41% 
gestegen. Sinds �000 is pas echt de verschuiving 

in de reclamebestedingen van persmedia naar 
audiovisuele media te zien is.

Productiviteit en efficiency 
Grafische bedrijven kampen met een relatief hoog 
kostenniveau en grote prijsdruk. Om te overleven, 
concentreren veel bedrijven zich vooral op produc- 
 tiviteits- en efficiencyverbetering. Dat is gunstig 
voor hun concurrentiepositie op korte termijn.  

In prepressbedrijven en afwerkingsbedrijven 
vormen de arbeidskosten een groter deel van de 
productiewaarde (verbruikswaarde + toegevoegde 
waarde) dan in drukkerijen (gemiddeld ongeveer 
50% tegenover ongeveer �6%). Daarentegen vormen 
de ingekochte materialen voor drukkerijen weer 
een hogere kostenpost, namelijk ongeveer �5%.  
In de andere deelsectoren is dat minder dan �0%. 
Zo bezien zijn veranderingen in de papierprijs en  
in de lonen in een drukkerij van bijna gelijke 
invloed op de productiewaarde. Besparing op 
personeelskosten draagt in prepress- en afwer-
kingsbedrijven daarom relatief eerder bij aan  
het bedrijfsresultaat dan in drukkerijen. Om te 
kunnen concurreren, zeggen bedrijven flexibeler  
te willen werken en zeven dagen per week te 
willen klaarstaan voor klanten. Vandaar de roep  
om flexibele arbeidsvoorwaarden. Door in ploegen-
dienst te werken, kunnen de grotere bedrijven hun 

Arbeidsproductiviteit  
en conjunctuur bepalen 
grotendeels de  
ontwikkeling van de  
grafische werkgelegenheid 
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investeringen efficiënter gebruiken en tegen 
lagere tarieven werken.

Gevolgen voor de werkgelegenheid
De werkgelegenheid wordt vooral beïnvloed door 
de arbeidsproductiviteit, de conjunctuur en de 
hoogte van de reclamebestedingen. Investeringen 
in de grafimediabranche en verdere automati-
sering versterken de concurrentiepositie, maar 
doen de werkgelegenheid verder dalen. Veel 
bedrijven zitten namelijk in het overgangsproces  
van analoog naar digitaal, van relatief veel 
handmatig werk naar automatisering. Andere  
externe factoren als bijvoorbeeld openbare  
aanbestedingen, binnen- en buitenlandse 
concurrentie zijn voor de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid minder belangrijk. Duidelijk is 
dat de vraag naar personeel veel samenhang 
vertoont met de ontwikkeling van de reclamebe-
stedingen. Door het inkrimpen van communicatie- 
en reclamebudgetten ontstond binnen de branche 
een forse overcapaciteit. Dit leidt tot prijserosie 
en structurele verliezen bij een derde van de 
bedrijven. Drukvolumes lopen langzaam terug. 

Sinds �000 is een kwart van de drukkerijen 
verdwenen door fusies en overnames.  
Het personeelsbestand is met ruim �0% gedaald 
tot 46.000 werknemers. Maar de drukcapaciteit  
is zeker niet gedaald. Daardoor lijkt een verdere 
sanering door stijging van de arbeidsproductivi-
teit onvermijdelijk.4 Het positieve is dat de markt 
voor drukwerk jaarlijks met gemiddeld �% groeit. 
De economie trekt aan en er is een herstel van 
reclamebestedingen zichtbaar. Hiervan lijken 
vooral grotere bedrijven te profiteren. 

1.4 Buitenlandse concurrentie

De totale export van in Nederland geprodu-
ceerde grafische producten (980 miljoen euro) is 

groter dan de import (800 miljoen euro). De  
export vormt 1�% van de totale omzet (7,4 
miljard euro). Zowel de export als de import 
vertonen — met uitzondering van de periode 
�001-�00� — een stijgende lijn. Relatief wordt 
de grafische markt buiten de Europese Unie voor 
Nederland steeds belangrijker. De gevoeligheid 
voor internationale concurrentie kan uiteraard 
per deelsector verschillen. Orders kwijtraken 
aan bijvoorbeeld China of Oost-Europa zal zeker 
aan de orde zijn, vooral in segmenten van de 
markt waar tijdsdruk minder speelt. Voor de 
toekomstige werkgelegenheid is het ook van 
belang vast te stellen in welke mate er grafische 
productie uit Nederland verdwijnt.  
Het laatst bekende onderzoek hiernaar 5 laat  
zien dat een grote meerderheid van grafimedia-
bedrijven (89%) aangeeft geen productie te 
hebben verplaatst naar het buitenland en dit 
ook niet te overwegen. Ervan uitgaande dat 
de import kleiner blijft dan de export, zullen 
buitenlandse concurrentie en verplaatsing van 
productie vooralsnog nauwelijks van invloed zijn 
op de totale werkgelegenheid in de grafimedia-
branche. 
Enig risico voor de werkgelegenheid blijft er wel. 
Bijvoorbeeld: als twee van de grote bedrijven  
— er zijn er 60 met gemiddeld bijna �00 werk-
nemers en �5% van de werkgelegenheid — naar 
het buitenland vertrekken, kan dat een reductie 
van 1% op de totale werkgelegenheid beteke-
nen. Maar vergelijken we dat met het effect 
van economische tegenwind en stijging van 
arbeidsproductiviteit door nieuwe investeringen, 
dan blijft de invloed van verplaatsing beperkt. 
Door de aard van het product en de toegenomen 
productiviteit binnen de bedrijven is de verplaat-
sing van productie naar lagelonenlanden tot nu 
toe laag gebleven. Terwijl een aantal Nederland-
se bedrijven er wel in is geslaagd een positie op 
te bouwen op de Europese rotatiemarkt.
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1. Brancheschets grafim
edia

1.5 Vraag naar personeel

Sinds de tweede helft van �004 stijgt het aantal 
openstaande vacatures weer. Eerst licht en in 
�006 zelfs fors.6 Paradoxaal is dat de vraag naar 
personeel stijgt, terwijl ook het aantal werkloze 
grafici groeit.

Regionaal
In Noord-Holland, de provincie met vanouds 
veruit de grootste concentratie aan grafische 
bedrijvigheid (ongeveer ��%) 7, groeit de vraag 
naar personeel het sterkst. Daar zijn een paar 
jaar eerder ook de meeste klappen gevallen. De 
vraag trekt verder aan in Zuid-Holland, waar ook 
sterk was ingekrompen (15% aandeel in de werk-

 

 Figuur 3: Ontwikkeling van het aantal openstaande  

vacatures.

gelegenheid) en Gelderland (1�%). In Utrecht 
(11%) was de werkgelegenheid tussen �000  
en �005 het minst gedaald, maar toch is daar 
ook vacaturegroei. In Noord-Brabant (16%  
aandeel werkgelegenheid) is de vraag naar  
personeel juist teruggelopen ten opzichte  
van �005.

Bedrijfsniveau
Middelgrote bedrijven (10 – 99 werkzame 
personen) hebben relatief de meeste vacatures 
(70%), terwijl ze 59% van de werkgelegenheid 
vertegenwoordigen. De meeste vraag is er naar 
DTP’ers, drukkers en nabewerkers. Maar bij 
dezelfde groepen zien we ook behoorlijke  
krimp in formatieplaatsen, het meest bij vak-
personeel prepress. Relatief veel vraag is er  
naar commercieel personeel. Lastig te beoor-
delen is hoe de verhouding tussen vraag en  
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Figuur 4: Inkrimping in formatieplaatsen en aantal  

vacatures per beroepsgroep.

krimp is per beroepsgroep, omdat niet eenvoudig 
te achterhalen is welke beroepsgroepen precies 
getroffen worden bij algehele reorganisaties en 
bedrijfssluitingen.
Van alle vacatures is doorgaans zo’n 11 à 1�% 
moeilijk (binnen drie maanden) te vervullen.  
Al dan niet werken in ploegendienst lijkt hierop 
niet van invloed. Bedrijven die in ploegen- 
dienst werken hebben niet aantoonbaar meer 
problemen met het vervullen van vacatures  
dan bedrijven die alleen in dagdienst werken. 
De meeste vacatures vinden we bij algemene 
drukkerijen, gespecialiseerde nabewerkings-
bedrijven en kartonnagebedrijven.

Kandidaten
Werkgevers in de grafimedia lijken uitgesproken 
gedachten te hebben over kansen voor bepaalde 
sollicitanten. Mensen zonder werkervaring, 
zonder vakdiploma, deeltijdwerkers, WAO’ers  
en mensen die de Nederlandse taal minder goed 
beheersen, maken weinig kans in een drukkerij 
of nabewerkingsbedrijf. Een kleine uitzondering 
is er voor kandidaten van 50 jaar en ouder met 
relevante werkervaring die opteren voor een 
functie als drukker of nabewerker. Voor het 
overige is de arbeidsmarkt niet gunstig voor 
ouderen. Slechts één op de vijf werkgevers  
zegt positief te staan tegenover het aantrekken 
van een oudere kandidaat. Naarmate de  
arbeidsmarkt krapper wordt zal die houding  
wel positiever worden. Zie over ontgroening  
en vergrijzing verder Hoofdstuk 4.

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

drukken

prepress

nabewerken

commercieel

ordervoorbereiding

staf/kantoor

hulpwerkzaamheden

leiding

stansen/vouwplakken

IT

multimedia

-109� �����������������������������������������������������������

-164������������������������������������������������������������������������������������������

-31������������������

-4����

��������-2��

-15�����������

-27����������������

0

-11��������

0

0

����������������������������������������������������������������������������������������������������������192

��������������������������������������������������������������������������������������169

������������������������������������������������������������������130

���������������������������������������80

����������������������������53

����������������36

������������31�

����������25

������14

����11

5

vacatures
inkrimping

1.
 B

ra
nc

he
sc

he
ts

 g
ra

fim
ed

ia

Co
py

rig
ht

: K
en

nis
ce

nt
ru

m G
OC



17

Vervangingsvraag
Hierboven hebben we duidelijk gemaakt dat 
de werkgelegenheid binnen de grafische sector 
zelf krimpt mede als gevolg van conjuncturele 
en structurele ontwikkelingen: reorganisatie, 
ontslagwerkloosheid, faillissementen etc. Daar-
uit mag men niet de conclusie trekken dat de 
kansen van grafici op de arbeidsmarkt als geheel 
verminderen. Nieuwe werkgelegenheid — vooral 
voor vakpersoneel prepress — ontstaat buiten 
drukkerijen en prepressbedrijven. Reclame- en 
communicatieadviesbureaus, uitgeverijen, grote 
bedrijven met eigen communicatieafdelingen  
(‘de corporate markt’) hebben in toenemende 
mate het premedia traject in eigen beheer.  
Ze vertegenwoordigen een groeiende markt  
en zorgen voor meer werkgelegenheid. De  
vraag binnen grafische ondernemingen is vooral 
een vervangingsvraag. Door de vergrijzing 
verlaten grote groepen, de zgn. babyboomers, 
het arbeidsproces. Ook al worden die lang niet 
allemaal vervangen, ze zorgen wel voor een 
behoorlijke stijging van de vacatures. Al met 
al zien we dat het aantal formatieplaatsen 
— vooral bij grotere bedrijven — in de grafische 
sector blijft teruglopen, terwijl er toch meer 
vacatures komen.

1. Brancheschets grafim
edia

1 De term ‘grafimediabranche’ is hier bedoeld in enge zin,

 namelijk bedrijven die prepress, drukken of afwerken 

als hoofdactiviteit hebben. Deze cijfers zijn mede  

gebaseerd op cijfers van de Kamers van Koophandel. 

Omdat de registratiecriteria tussen KvK’s en KVGO  

niet identiek zijn, zijn er soms verschillen in cijfers. 

Grafimedia in Cijfers, Koninklijke KVGO en  

Kenniscentrum GOC, juli 2006. 

2 Nielsen/VEA Jaarboek Netto Mediabestedingen 2005.

3 De daling is 15%, maar moet worden gecorrigeerd voor 

mediabestedingen in verband met vak en publieks

beurzen, die pas vanaf 2003 als afzonderlijke categorie 

worden meegenomen. De daling is dan 10%. Nielsen/VEA 

Jaarboek Netto Mediabestedingen 2005.

4 Het Financieele Dagblad, 17.10.2006.

5 Aard, omvang en effecten van verplaatsen bedrijfs

activiteiten naar het buitenland, Berenschot i.o.v.  

Min. van EZ, nov. 2004.

6 Vacatureonderzoek Grafimedia Arbeidsmarkt,  

Kenniscentrum GOC, 2006.

7 Grafimedia in cijfers, KVGO en Kenniscentrum GOC, 

juli 2006.
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2.1 De jaren des onderscheids

Innovatie
Volwassen meedraaien in de communicatie-
sector. Dat is dé grote uitdaging voor grafimedia-
bedrijven de komende tien jaar. De toekomst 
vraagt van grafimedia-bedrijven een nieuwe 
benadering. Ontwikkelingen als personalisering 
en digitalisering van informatie dwingen tot 
nadenken over de rol van papier als informatie-
drager. Niet voor niets is er de dringende oproep 
aan grafische ondernemers zich te bezinnen op 
hun bedrijfsstrategie: ‘Open uw ogen voor 
innovatie’.1 Grafimediabedrijven merken dat ze 
steeds meer onder druk komen te staan. Hun 
klanten worden veeleisender. Drukwerk is voor 
consumenten niet meer het vanzelfsprekende 
medium van weleer. Tot overmaat van ramp 
blijven de prijzen onder druk staan door de 
toegenomen concurrentie. De technologie 
verandert. En dan is er ook nog de opkomst van 
internet. Innovatie moet, maar wie zegt dat het 
ook winst oplevert? Waarschijnlijk niet als alle 
ondernemers precies hetzelfde doen. Onder-
scheid maken: daar gaat het om bij innovatie. 
Een product, een dienst, een manier van 
werken, een doelgroep, een benadering van de 
klant, noem maar op. Daarmee kun je de klant 
laten zien dat je anders bent dan de concurrent. 
Zo onderscheidend dat de klant voor jouw 
bedrijf kiest en voor dat onderscheid wil 
betalen. Onderscheid maken, differentiëren: dat 
zijn de sleutelwoorden voor de komende jaren. 

Mediaconvergentie
De grafimediabranche zal de komende jaren 
ingrijpend veranderen onder invloed van concur-
rentie van andere media. Die concurrentie biedt 
kansen vanuit het perspectief van mediacon-
vergentie. Verschillende mediavormen worden 
steeds vaker gezamenlijk ingezet voor commu-

nicatie met klanten en/of doelgroepen. Klanten 
van grafimediabedrijven vragen zich minder af of 
hun communicatie-uitingen mooi gedrukt worden, 
maar meer op welke manier zij hún klanten het 
best en het goedkoopst kunnen bereiken.  
Zij hebben een grote keuze uit communicatie-
uitingen en –kanalen. Vaak hebben ze behoefte 
aan advies bij het maken van communicatie-
vormen die het beste passen bij hun eigen 
bedrijfssituatie en -processen. Klanten hebben 
behoefte aan een compleet dienstenpakket en 
de mogelijkheid van one-stop-shopping. Druk-
werk vervult daarin zeker een belangrijke rol, 
maar gezien de structurele verschuiving van de 
reclamebestedingen in de richting van andere 
media, wordt de rol van gedrukte media relatief 
bescheidener. Grafische bedrijven zullen, naar 
verwachting, veel moeite moeten doen om een 
rol te spelen in de veranderende markt. 

Ze zijn nogal gericht op korte termijn explotatie 
en — zoals de meeste bedrijven in Nederland — 
vooral gefocust op kernactiviteiten en productie-
routines. Daarmee lopen management en  
werknemers een risico: ‘ze worden de gevangene 
van een rigide strategie van herstructurering, 
kostenreductie en korte termijn prestaties,  
en ze raken zodoende steeds verder af van de 
kenmerken van een innovatieve organisatie’�. 
Voor een innovatieve organisatie is het juist 
nodig andere accenten te leggen en een meer 
lange-termijnstrategie te ontwikkelen. Een  
eenzijdige oriëntatie op technologische oplos-
singen en het verwaarlozen van management-  
en organisatie-innovatie vormen grote obstakels. 
Uiteindelijk gaat het niet om de technologie, 
maar om wat klanten willen en hoe die wensen 
in een bedrijf vertaald worden in producten  
en diensten. Toch zal ook de technologische 
innovatie de komende jaren hoog op de agenda 
staan. Dat heeft ook te maken met de verscher-
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ping van de concurrentie. Prijsdruk, onder 
andere als gevolg van overcapaciteit, zet op  
termijn indirect aan tot verhoging van de  
arbeidsproductiviteit.

Trends volgens KVGO en TNO
 KVGO/TNO noemen de volgende algemene 

ontwikkelingen met grote gevolgen voor de 
toekomst van de grafimediasector: individua-
lisering, technologisering en globalisering. Op 
basis daarvan signaleren zij negen belangrijke 
trends: 

• De veeleisende klant: Content à la carte 
• Beeldenstorm: Van statische tekst naar  

bewegende beelden 
• Van product naar dienst: Geld verdienen met 

consultancy 
• De klant is koning: Ken je klant en manage  

de relatie 
• Real-time economy: Liever gisteren dan  

vandaag leveren 
• Technolisme: Focus van techniek naar  

toepassing 
• Persoonlijke content is king: De goede  

informatie ontvangen en creëren 
• Opkomst ‘Experience maatschappij’:  

Elke dag de gebeurtenis van je leven 
• Informatiechaos: Routenavigatie nodig in de 

online wereld

Drie specifieke uitdagingen worden genoemd  
die grafimediabedrijven in stappen zouden 
moeten aangaan en die de richting van innovatie 
bepalen: 

• Klant aan de knoppen: de klant heeft de  
controle en je organisatie past zich aan

• Interconnectiviteit: vinden en gevonden worden 
in het netwerk van aanbieders

• Micro-casting: de juiste informatie, op de juiste 
plek op het juiste moment 

Alle drie deze uitdagingen zijn onlosmakelijk 
verbonden met de wijze waarop gebruikers met 
drukwerk, informatie en media omgaan. Die ont-
wikkelingen vinden niet meer autonoom plaats, 
maar beïnvloeden en versterken elkaar. Dit 
betekent een toenemende complexiteit en dyna-
miek in communicatie. Zonder begrip van deze 
crossmediale context wordt innovatie moeilijk.

Soorten innovatie
De innovatie in grafimediabedrijven kunnen we 
indelen in drie hoofdstromen:

• Verbetering productie-efficiëntie (specialisatie)
• Verbreding binnen de bedrijfskolom (horizontale 

integratie)
• Verdieping binnen de bedrijfskolom (verticale 

integratie of diversificatie)

Het vraagstuk is in essentie terug te brengen 
tot de strategische kwestie: willen wij een 
productiebedrijf blijven of een dienstverlener 
in communicatie worden? Alle drie vormen van 
innovatie hebben grote invloed op de omvang 
en de aard van de werkgelegenheid.� Binnen het 
concept van efficiencyverbetering, van specia-
lisatie, zal de aandacht vooral uitgaan naar kos-
tenbeheersing en — vandaar uit — een minimale, 
personeelsbezetting van kundige operators die 
flexibel en breed inzetbaar zijn. In het concept 
van verbreding of verdieping zal het accent 
liggen op het creëren van nieuwe toegevoegde 
waarde met hooggeschoolde medewerkers die 
creatief zijn en kunnen meedenken in de ver-
anderende communicatiewensen en –behoeften 
van klanten. Dat soort innovatie komt voor, maar 
vaak volgens gescheiden ontwikkelingslijnen. 
Bedrijven gaan bijvoorbeeld een samenwerkings-
verband aan om de kosten laag te houden en 
knowhow te bundelen; ze nemen een communi- 
catieadviesbureau over of ze richten er een op.  
Meestal opereert zo’n creatieve unit zelfstandig 
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2. Trends in grafim
edia

naast bestaande productieafdelingen. Het spreekt 
voor zich dat de van medewerkers gevraagde 
competenties sterk zullen afhangen van de  
gekozen innovatiedoelstellingen.

Gevolgen voor de werkgelegenheid
Wij houden het voor realistisch dat de groei 
van de werkgelegenheid in de grafimediasector 
allereerst zal komen van bedrijven die een 
crossmediastrategie gaan volgen. In een meer 
traditionele productieomgeving zal de werkge-
legenheid afnemen. De noodzaak voor sociale 
innovatie (organisatieverandering en het door-
voeren van vernieuwingen op de werkvloer) zien 
wij eerder in een productieomgeving dan in een 
creatieve omgeving, waar al meer organisato-
rische flexibiliteit aanwezig is. We verwachten 
dat de toegenomen aandacht voor marktpositi-
onering, relatiebeheer, nieuwe dienstverlenings-

concepten en hun realisatie door middel van 
samenwerking, integratie/schaalgrootte en 
specialisatie voor een nieuw grafisch elan kunnen 
zorgen. Het besef dat voortdurende innovatie een 
overlevingsvoorwaarde is, groeit. Welke strategie 
een bedrijf ook zal volgen: goede afstemming 
in de grafische workflow wordt een belangrijk 
thema — zeker gezien de huidige verschuiving 
naar kleinere oplagen en kortere productietijden. 
Dit laatste betekent niet alleen sneller draaiende 
persen, maar ook managen van het gehele produc-
tietraject: van foutloze creatie/vormgeving tot 
accurate en snelle distributie. 

2.2 Concurrentie van andere media

Al decennia wordt uit diverse hoeken het einde 
van het papieren tijdperk voorspeld. Het is 
grotendeels nieuws dat achterhaald is door de 
werkelijkheid. De markt voor gedrukte communi-
catie groeit wereldwijd, niet ondanks maar 
waarschijnlijk juist dankzij radio, televisie en 
internet. De behoefte aan communicatie neemt 
voortdurend toe. De wereldbevolking groeit nog 
altijd en mensen willen lezen, leren en kijken. 
Ook in boeken en tijdschriften. In 1995 werd een 
groot deel van de informatie die nodig was om  
te leren, te vermaken of zaken te doen, overge-
dragen via druk- en printwerk. Computers sloegen 
echter de eerste bressen in het monopolie van 
de drukpers. Hoewel in �0�0 de rol van druk- en 
printwerk in de samenleving afneemt, zal papier 
nog steeds een rol van betekenis spelen.  
En waarschijnlijk zal de consument zelf meer aan 
de knoppen van de printmachine zitten dan nu.

Marktontwikkelingen
Het is niet alleen de technologie die bepaalt  
of het medialandschap verandert, de markt  
bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt. Natuurlijk, 
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 Figuur 5: Ontwikkeling volume informatie/marktaandeel 4 

19952020 (elektronisch versus drukwerk).

 Volume drukwerk neemt toe. Marktaandeel krimpt.
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kopers- en lezersgedrag veranderen. De keuzes 
van consumenten voor bepaalde media verande-
ren en ook daarbinnen zal het ene segment meer 
profiteren van veranderingen dan het andere. 
Zo zal de markt voor kranten en voor formulieren 
onder druk blijven staan, terwijl de markt  
voor andere gedrukte producten zal blijven 
groeien: brochures, folders en ander reclame-
drukwerk en verpakkingen. Veranderingen zullen 
geleidelijk plaatsvinden. Het marktaandeel van 
elektronische media mag stijgen ten opzichte 
van druk en print, toch zal de totale markt voor 
druk- en printwerk blijven groeien. Wel wordt  
het steeds moeilijker om voorspellingen te doen. 
De mediamarkt is sterk in beweging en het lijkt 
er helemaal niet op dat de hectiek binnenkort 
ten einde is. Integendeel. De digitalisering zal 
steeds meer het medialandschap gaan bepalen. 
De rol van internetreclame (nu nog maar �% van 
de totale mediabestedingen) zal nog spectaculair 
toenemen, want die groeit nu al jaarlijks met 
zo’n 50%. Maar ook andere ontwikkelingen, die 
voortkomen uit de digitalisering, zullen hun 
invloed doen gelden. Personalisering en narrow-
casting zijn de sleutelwoorden voor de media-
markt van de komende jaren. Daardoor zal de 
economische rol van de massamedia, met name 
die van de persmedia, kleiner worden, in ieder 
geval in relatief opzicht. 

Jongeren verkiezen elektronische media
Uit analyses van het SCP blijkt dat dagbladen en 
gedrukte media onder jongeren terrein verliezen 
op de elektronische media (televisie, internet, 
games). Bestaande programma’s of inhouden 
worden via nieuwe wegen gedistribueerd, van 
downloaden van muziek tot het streamen van 
televisieprogramma’s, terwijl online nieuws-
diensten de rol van de traditionele media 
overnemen. Adverteerders volgen de consument 
en zullen hun aandacht ook verschuiven naar 
internet en mobiele telefonie. 

Innovatie-initiatieven
Door te streven naar verbindingen met andere 
media (zelf of via samenwerking) kan de grafi-
mediabranche verankerd blijven in de communi-
catie- en mediawereld. In de creatieve industrie 
werken bedrijven in nieuwe structuren en wisse-
lende samenwerkingsverbanden ten behoeve van 
een bepaald concept of format. De creatieve 
input of content daarin heeft op zichzelf relatief 
de minste economische waarde, deze ontstaat 
meestal door massadistributie en opbrengst 
van meerdere, samenhangende producten. Hoe 
beter wordt samengewerkt in de keten, hoe 
groter het rendement zal zijn. Dat geldt ook op 
landelijk niveau, met als aansprekend voorbeeld 
Finland, waar de handen ineengeslagen zijn om 
het Finse design te ontwikkelen en te promoten.  
Innovatie-initiatieven, waarbij creativiteit, tech- 
niek en commercie worden gekoppeld, kunnen 
werkbare eerste stappen zijn. In de branche zijn 
diverse voorbeelden te vinden van bedrijven 
die bezig zijn met verbreding van de markt, die 
inspelen op de belevenismarkt, die werken aan 
nieuwe producten en distributiewijzen en die 
samenwerken met ketenpartners en/of zelf de 
gehele keten verzorgen (one-stop-shopping). 
Het zijn allemaal voorbeelden hoe bedrijven 
anticiperen op de transformatie van de markt. 

Hoe beter wordt  
samengewerkt in de  
bedrijfskolom, hoe  
hoger het rendement  
op creativiteit
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Want welk bedrijf wil nu in een ‘zwart gat’ 
verdwijnen? 5

2.3 Een lastige arbeidsmarkt

Het paradoxale van de huidige arbeidsmarktsi-
tuatie in de grafimedia is dat er sprake is van 
overschot én tekort. De kern van het probleem 
is de veranderende werkgelegenheid in een 
veranderende bedrijfstak. De werkgelegenheid 
krimpt, er vallen ontslagen, terwijl er tegelij-
kertijd moeilijk vervulbare vacatures zijn. 

Weinig jongeren kiezen techniek
In de komende jaren zullen voor grafische 
productiefuncties moeilijk kandidaten te vinden 
zijn. We moeten dat probleem zien tegen de 
achtergrond van maatschappelijke trends. Alle 
technische sectoren kampen met wervingspro-
blemen. Het is dan erg gemakkelijk te zeggen 
dat de branche het probleem serieus moet 
erkennen en structureel aanpakken. De belang-
stelling van jongeren voor technische opleidingen 
en functies is in het algemeen laag, ondanks 
overheidsinspanningen. Neem de voorlichtings-
campagne ‘Kies Exact’ aan het einde van de 
jaren tachtig waarin vooral meisjes werden 
gestimuleerd meer bètavakken in hun pakket te 
kiezen. Het bleek dat die campagne slechts de 
attitude van jongeren beïnvloedde, maar niet 
het keuzegedrag. De Minister van OC&W stelde 
in �004: “De algemene indruk is dat campagnes 
met alleen voorlichting en PR niet effectief zijn, 
maar in combinatie met andere beleidsmaatre-
gelen, zoals onderwijsvernieuwing en het stimu-
leren van aantrekkelijke banen, moeten worden 
opgepakt.” 6 Dat laatste is essentieel. Grafische 
bedrijven hebben vaak weinig idee van de situ-
atie op de arbeidsmarkt en de eisen die vooral 
jongeren stellen. Wenselijk is dat bedrijven hun 

(arbeids)marktoriëntatie verbeteren. Dat zij  
hun arbeidsvraag aanpassen aan de markt, hun 
vacatures aanbodvriendelijker maken bijvoor-
beeld door werktijden flexibiliseren, banen open 
te stellen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten,  
zelf te investeren in opleiding. Zolang het idee  
bestaat dat alleen het beroepsonderwijs offset-
drukkers aflevert, zal er sprake blijven van veel 
moeilijk vervulbare vacatures en is het ‘roeien 
tegen de stroom in’. Bij blijvende krapte blijft 
de arbeidsmarkt namelijk een ‘aanbiedersmarkt’,  
waar de kandidaat-werknemer het voor het  
uitkiezen heeft. Men kan kiezen uit een veelheid  
van beroepen en functies, naast die in de  
grafimediasector. Zeker jongeren maken een  
zorgvuldige afweging in hun opleidingskeuze.  
Zowel kwaliteit (is het werk/de opleiding leuk 
en uitdagend?) als kwantiteit (hoe gaat het met 
de werkgelegenheid?) spelen daarin een rol, net  
als het imago (wat vinden mijn vrienden ervan;  
in wat voor wereld wil ik werken?). Baanzeker-
heid speelt bij hen minder een rol. Bij een 
aantal jaren van hoogconjunctuur zullen de 
knelpunten aan de vraagkant in de sector dus 
alleen maar toenemen. 

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Gemiddeld slechts 5�% van alle mbo-school-
verlaters met een grafimedia kwalificatie komt 
beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Veel school-
verlaters stromen door naar een voltijd vervolg-
studie, vooral bij de opleidingen voor grafisch 
management, vormgeven en IT-mediaproductie. 
In de zogenoemde beroepsbegeleidende leerweg 
(bbl, de combinatie van werken en leren) — en 
dan vooral de drukkers en nabewerkers — hebben  
de meeste deelnemers al een baan tijdens  
de opleiding. Opvallend is dat er fricties zijn 
tussen beschikbare vacatures en het potenti-
eel van werkzoekende schoolverlaters. Kijkend 
naar het aantal schoolverlaters dan is er sprake 
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van relatief weinig vacatures voor multimedia-
vormgevers, grafische vormgevers, audiovisueel 
personeel, IT-specialisten en theatertechnici. 
Voor enkele andere beroepsgroepen overstijgt 
de vraag het aanbod: commercieel personeel 
(grafisch intermediair) en alle grafisch-technische 
beroepen. Merkwaardig is dat bedrijven die 
vacatures hebben, weinig bereid zijn om op die 
vacatures een leerling aan te nemen die men 
zelf moet opleiden; iets wat tien jaar geleden 
voor grafisch-technische beroepen bijna de stan-
daard was (het vroegere leerlingwezen). In het 
grafisch kleinbedrijf is die bereidheid het laagst. 
Dat gebrek aan opleidingsbereidheid zal verder 
bijdragen aan de groei van het tekort aan tech-
nici, omdat het voltijdsonderwijs geen techni-
sche kandidaten aflevert voor de arbeidsmarkt. 
Multimediabedrijven staan overigens het meest 
positief tegenover het aannemen van leerlingen.

De verwachting is dat de daling in de werk-
gelegenheid nog verder doorzet. Toch spoort  
dat beeld niet met het gegeven dat 87% van  
de bedrijven aangeeft niet in formatie te zullen 
krimpen.7 Naar onze mening biedt de combinatie 
van leren en werken via de beroepsbegeleidende 
leerweg van het mbo, de beste kansen op het 
vervullen van vacatures in grafisch-technische 
uitvoerende functies.

Knelpunten
Naast de kwantitatieve knelpunten zijn er  
allerlei kwalitatieve knelpunten die samen-
hangen met vergrijzing, marktveranderingen 
en technologische ontwikkeling. De grafimedia-
arbeidsmarkt kent nu openstaande vacatures 
én geregistreerd aanbod. Deze twee zijn echter 
niet gemakkelijk te matchen, als gevolg van 
kwalitatieve knelpunten. Hierbij gaat het met 
name om allerlei competentieproblemen, tot 
uitdrukking komend in veroudering van kennis,  

onvoldoende brede inzetbaarheid, gebrek aan 
investering in opleiding door bedrijven en geringe 
opleidingsbereidheid van werknemers. Bij het 
kiezen van oplossingen voor de huidige arbeids-
marktproblematiek moeten we oppassen voor 
categorale maatregelen en opportunisme (‘er 
is een kwantitatief overschot of tekort’ of ‘we 
moeten meer jongeren aantrekken’). Veel van 
de kwalitatieve problemen kunnen vooral worden 
opgelost op individueel niveau van bedrijven en 
werknemers en minder op bedrijfstakniveau. 
Voorkomen werkt beter dan genezen.

2.4 Inactiviteit

Werkloosheid
De werkloosheid in Nederland loopt terug. 
Het aantal lopende uitkeringen daalt snel: van 
���.000 naar �5�.000 in drie jaar tijd. Dat is 
vooral te danken aan de snelle uitstroom van 
jongeren en aan het feit dat het aantal aanvra-
gers van een WW uitkering in drie jaar met on-
geveer �5% is gedaald. Ook hier geldt: jongeren 
komen sneller aan de bak. Problematisch is dat 
het bestand van mensen met een lopende uit-
kering vergrijst. De daling van de werkloosheid 
lijkt voorbij te gaan aan de grafimediabranche. 
Onze branche ontbreekt het helaas aan actuele 
cijfers. Volgens UWV cijfers van augustus �005 
(de laatste) stijgt het totaal aan uitkeringen én 
het aantal nieuwe uitkeringen. Het percentage 
(ontslag)werkloosheid was tweemaal zo hoog 
(9,6�%) als het gemiddelde (4,�1%). Ook de 
gemiddelde leeftijd van het bestand was boven 
het gemiddelde. Hoe komt het nu dat ouderen 
vaak erg moeilijk bemiddelbaar blijken, terwijl 
er steeds meer moeilijk vervulbare vacatures ko-
men? Soms speelt de hoogte van het salaris een 
rol, soms de reisafstand, soms gunstige (aanvul-
lende) financiële regelingen en toelagen.  
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De ervaring leert dat vooral de ontoereikend-
heid en/of eenzijdigheid van competenties 
toegang tot de arbeidsmarkt blokkeert. Zo is het 
bestand ouderen bij het Servicepunt Grafimedia 
grotendeels zonder aanvullende scholing niet 
bemiddelbaar. Bij het Servicepunt zijn ongeveer 
�.500 werkzoekenden geregistreerd, van wie 500 
WAO’ers. Van de resterende �.000 heeft naar 
schatting 50% geen baan, de andere 50% zijn 
mensen die op zoek zijn naar een andere baan 
(jobhoppers). Vacatures kunnen zelden binnen 
14 dagen worden gematcht met aanbod, omdat 
de gevraagde kwaliteiten ontbreken. Het vraag-
aanbodplaatje komt er dus op neer dat vacatu-
res langer open blijven staan en dat het 
 — relatief oudere — aanbod langer in de bak 
blijft staan. Tenzij er meer bereidheid ontstaat 
om mensen die niet helemaal aan de kwalifica-
ties voldoen bij te scholen — intern of extern 
— en hun begeleiding op de werkvloer verbetert.

Kansen
Voor oudere drukkers en nabewerkers zijn er iets  
meer kansen op de arbeidsmarkt. De verwachting 
is dat het relatieve aandeel oudere ontslagwerk-
lozen zal stijgen door meer frequente toepassing 
van het afspiegelingsprincipe in plaats van het 
‘last-in-first-out’ principe. Uit het Vacature-
onderzoek van Kenniscentrum GOC blijkt dat 
de grafimedia-arbeidsmarkt over de hele linie 
ongunstig is voor mensen zonder werkervaring 
en voor hen die geen Nederlands beheersen.  
Het beeld dat de grafimedia-sector zou worden  
overstroomd door buitenlanders lijkt dus niet 
erg realistisch. Deeltijdwerk wordt in drie 
deelsectoren niet erg gewaardeerd: grafimedia, 
copy/print en audiovisueel. Daarmee zet de 
grafimediabranche zich op achterstand, als het 
gaat om werving van personeel. Deeltijdwerk 
neemt in Nederland steeds meer toe. Vooral 
voor vrouwen blijft de grafimediabranche zo 

minder aantrekkelijk en ontoegankelijk, terwijl 
daar in principe een arbeidspotentieel zit. 
Uit ons onderzoek blijkt ook dat bedrijven uit 
vrijwel alle sectoren over het algemeen werk-
ervaring hoger waarderen dan een vakdiploma. 
Enigszins verrassend is dat �9% van de bedrijven 
functievervulling door WAO’ers goed mogelijk 
acht. De vraag is of hier sprake is van wenselijke 
antwoorden. De bemiddelingspraktijk leert  
dat geslaagde sollicitaties toch niet zo vaak 
voorkomen. Misschien ook, omdat veel WAO- 
kandidaten ook nog eens ouder dan 50 zijn.

2. Trends in grafim
edia

1 Publicatie van KVGO en TNO ICT, onderdeel project 

 ‘Innovatie voor de leden van de Koninklijke KVGO’ .  

De resultaten zijn gepresenteerd op het congres van  

23 november 2006.

2 Frans A. J. van den Bosch and Henk W. Volberda,  

Nederlandse deel van The Global Competitiveness  

Report 20062007, World Economic Forum.

3 Het is overigens niet zo dat de drie concepten elkaar 

geheel uitsluiten. Het is heel goed mogelijk om een 

hybride strategie te hebben die én op efficiency én 

op verbreding is gericht. Het gaat om de principiële, 

strategische keuze.

4 EDSF: Printing in the age of the web and beyond — 2001

5 Een zwart gat kun je niet zien! De creatieve industrie 

— transformatie en nieuwe kansen, Kenniscentrum GOC,  

2006. 

6 Minister van OC&W in antwoord op vragen van  

Tweede Kamer leden Hamer en Tichelaar (ingezonden 

d.d. 16 november 2004, kenmerk 2040503730).

7 Vacatureonderzoek Grafimedia Arbeidsmarkt,  

Kenniscentrum GOC, 2006.
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3. Het beroepsonderwijs
in de grafimediabranche 
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3.1 De onderwijswereld heeft 
een eigen dynamiek

Het beroepsonderwijs leidt jongeren op voor 
de arbeidsmarkt. De toekomstige vraag op de 
arbeidsmarkt is echter moeilijk te voorspellen.  
Bovendien staat het jongeren vrij zelf een  
studierichting te kiezen. Het aanbod vanuit  
de beroepsopleiding is in de praktijk dus geen 
afgeleide van de vraag op de arbeidsmarkt. 
Vanuit het bedrijfsleven wordt herhaaldelijk 
benadrukt dat het beroepsonderwijs beter 
moet aansluiten bij de ontwikkelingen in de 
bedrijven. Deze vraaggestuurde benadering 
botst echter met een aantal maatschappelijke 
ontwikkelingen. Er is sprake van een belangen-
tegenstelling. Ook blijken maatregelen vanuit de 
overheid en branches zelf om deze afstemming 
te verbeteren maar weinig effect te hebben of 
soms zelfs de arbeidsmarkt verder te verstoren. 
Voor de overheid en de onderwijsinstellingen 
heeft het onderwijs namelijk naast een econo-
mische ook een culturele functie.

Economische functie
Bij de economische functie gaat het om de  
verdeling van specifiek opgeleide mensen over 
de verschillende economische sectoren en  
beroepsgroepen. Dat lijkt erg veel op het stand-
punt van het bedrijfsleven waar de eigen perso-
neelsvoorziening op korte termijn doorgaans als 
richtsnoer geldt. De overheid denkt echter meer 
vanuit een macroperspectief en op langere ter- 
mijn. De overheid wil bijvoorbeeld het algemene 
opleidingsniveau omhoog brengen om daarmee  
de EU-afspraken van Lissabon te kunnen reali-
seren. Deze Lissabon-doelstellingen beogen van 
Europa een leidende kenniseconomie te maken. 
De Nederlandse regering wil bovendien binnen 
Europa vooroplopen, zodat Nederland in �010 
een van de leidende kenniseconomieën ter  

wereld is geworden. De overheid stimuleert  
dus vooral kennisintensieve beroepsopleidingen  
en een zo hoog mogelijk opleidingsniveau. 
Daarnaast is de overheid gevoelig voor de lange 
termijn verschuiving in de economie, namelijk 
van een industriële economie naar een diensten-
economie. Het beroepsonderwijs moet van de 
overheid vooral inspelen op deze macro-econo-
mische verschuivingen en van het bedrijfsleven 
verwacht de overheid een belangrijke bijdrage 
daarin in de vorm van stageplaatsen en bijscho-
ling van het zittende personeel. De afstemming 
tussen het aantal studenten in een bepaalde 
beroepsrichting en de behoefte van de bedrijven 
wordt in eerste instantie overgelaten aan de 
dynamiek van de arbeidsmarkt.

Culturele functie
Bij de culturele functie van het onderwijs gaat 
het om het bieden van maximale maatschap-
pelijke en individuele ontplooiingskansen aan 
de deelnemers. Het beleid van de overheid en 
van het onderwijsveld is sterk gericht op deze 
culturele functie en is dus in eerste instantie 
aanbodgericht. Dit beleid sluit goed aan bij  
het verticale mobiliteitsstreven dat vanaf het 
midden van de jaren zestig onder een brede laag 
van de Nederlandse bevolking ontstond. Ouders 
streven ernaar hun kinderen zo hoog mogelijk op 
de onderwijsladder te laten klimmen. De keuze 
voor een bepaald beroep is daar een afgeleide 
van. Hoe hoger de opleiding, hoe meer beroeps-
perspectief er later vanzelf ontstaat. Dat is de 
leidende gedachte. Ouders en schooldecanen 
adviseren jongeren, die staan voor de keuze 
van een beroepsopleiding, altijd op basis van 
de capaciteiten en voorkeuren van de jongeren 
zelf en veel minder op basis van kennis van de 
arbeidsmarkt. Het onderwijs speelt hierop in 
door opleidingen aan te bieden die populair zijn 
onder jongeren. De dynamiek in het onderwijs 
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is dus grotendeels autonoom en staat los van de 
personeelsbehoefte van bedrijven.

3.2 Grote veranderingen 
in het onderwijs

De hierboven beschreven zelfstandige dynamiek 
in het onderwijs wordt zichtbaar als we kijken 
naar twee ontwikkelingen die zich vanaf de jaren 
vijftig hebben voorgedaan. De eerste ontwikkeling  
is een verschuiving van leerlingen in het beroeps-
gerichte voorgezet onderwijs naar het algemeen  
vormend onderwijs, populair gezegd van ambacht-
school naar mavo. De eerstgenoemde verschuiving 
wordt zichtbaar gemaakt in figuur 6.

 Figuur 6: Ontwikkeling in de aard en omvang van het 

voortgezet onderwijs (VO).

We zien in het voortgezet onderwijs na de basis-
school een gestage verschuiving optreden van 
praktische, beroepsgeoriënteerde, opleidingen 
(respectievelijk ambachtschool, lts, lbo, vbo) 
naar algemeen vormende en tevens hogere 
opleidingen (mavo, havo, vwo).1 Gelijktijdig 
loopt vanaf midden jaren tachtig het aantal 

leerligen in het voorgezet onderwijs sterk terug. 
De combinatie van zowel het teruglopend aantal 
leerlingen en de verschuiving naar het algemeen 
vormend onderwijs heeft grote consequenties 
voor de beroepsopleidingen die na het middel-
baar onderwijs worden gekozen. Beroepsoplei-
dingen die het moeten hebben van de instroom 
vanuit het praktische voortgezette onderwijs 
hebben het daardoor in de afgelopen twintig 
jaar steeds moeilijker gekregen. De praktische 
beroepsopleidingen in het mbo komen steeds 
verder in de knel naarmate deze trend zich in 
de toekomst blijft voortzetten. En naarmate 
beroepsopleidingen technischer van aard zijn, 
hebben zij met meer krapte aan leerlingen te 
maken omdat deze richtingen minder populair 
zijn onder leerlingen. 

 Figuur 7: Onderwijsexpansie in Nederland.

Onderwijsexpansie
De tweede ontwikkeling die de zelfstandige dyna-
miek van het onderwijs zichtbaar maakt, bestaat 
uit wat we ‘onderwijsexpansie’ noemen. Het 
betekent dat elke volgende generatie weer meer 
jaren onderwijs heeft genoten. Deze voortgaande 
onderwijsexpansie, is weergegeven in figuur 7. 
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3. Het beroepsonderwijs in de grafim
ediabranche

De algemene trend dat het aantal leerlingen 
in het vervolgonderwijs afneemt, gaat gepaard 
met een toename van het aantal jaren onderwijs 
dat gevolgd wordt in het mbo, hbo of wo. Voor 
het hoger onderwijs (hbo en wo) compenseert 
de onderwijsexpansie het teruggelopen aantal 
jongeren. Alhoewel er minder jongeren zijn, 
komen zij steeds meer via een havo of vwo 
opleiding in het hoger onderwijs terecht. Door 
overheidsbeleid wordt bovendien gestimuleerd 
dat schoolverlaters van mbo doorstromen naar 
hbo. Hier spelen de Lissabon-doelstellingen — en 
dus de wens het algemene opleidingsniveau in 
Nederland te verhogen — een rol. 
Voor het mbo-onderwijs ligt de situatie genuan-
ceerder. Ook hier zien we in de afgelopen jaren 
een sterke groei ontstaan, maar deze groei 
weerspiegelt een overheveling van de praktische 
beroepsvorming: van ambachtschool naar mbo. 
Daar waar vroeger veel praktische beroepen 
geleerd werden op de ambachtschool vindt dit 
nu nog uitsluitend plaats in het mbo. Per saldo 
levert dat dus niet meer beroepsbeoefenaren 
voor de arbeidsmarkt op, terwijl dat bij de hbo- 
en universitaire opleidingen wél het geval is.

3.3 De grafimedia beroepsopleiding

Jaarlijks volgen ruim 9.000 leerlingen een gra-
fische beroepsopleiding. Daarvan is 70% man en 
�0% vrouw. Van deze leerlingen heeft �7% een 
vbo-vooropleiding, �9% een mavo-vooropleiding 
en �1% een al dan niet afgeronde havo-voor-
opleiding.� Deze vooropleiding is rechtstreeks 
van invloed op de beroepskeuze, de leerweg 
die gekozen wordt en de doorstroomrichting 
na afronding van de opleiding. Grofweg kunnen 
we stellen dat vbo-leerlingen vaker kiezen voor 
opleidingen als drukker en nabewerker en ook 
vaker voor een praktische leerroute via het  

werkend leren (BBL �). Mavo-/havo-leerlingen 
kiezen vaker voor opleidingen als vormgever, 
IT’er en productiemanager. Opleidingen die 
uitsluitend in dagonderwijs (BOL 4) worden  
gegeven. Daarnaast stroomt een flink deel van 
de leerlingen met een mavo of havo achtergrond 
na het mbo alsnog door naar een vervolgop-
leiding in het hbo en komt dus niet met een 
mbo-kwalificatie op de arbeidsmarkt terecht.  
In veel gevallen betekent dit dat ze met een 
hbo-kwalificatie ook niet meer binnen de  
grafimediabranche naar werk zullen zoeken. 

Opleidingsdoelmatigheid
Vanuit het oogpunt van opleidingsdoelmatigheid 
is de BBL voor de grafimediabranche de meest 
effectieve leervorm. Gemiddeld komt via de BBL 
89% van de gediplomeerde schoolverlaters in een 
baan terecht die direct aansluit bij de opleiding. 
Bij dezelfde opleidingen in het dagonderwijs is 
dat maar 60%.5 Van de uitvallers uit de BBL komt 
toch nog 47% in de functie terecht waarvoor 
werd opgeleid. Meestal overigens wel op een 
lager niveau. In het dagonderwijs geldt dit maar 
voor 14% van de uitvallers.6 Omdat vooropleiding 
samenhangt met de gekozen leerweg (werkend 
leren of dagonderwijs) is daarmee de opleidings-
doelmatigheid het hoogst bij leerlingen met  
een vbo-achtergrond. Zij vormen echter een 
afnemend deel van de instroom in het mbo- 
beroepsonderwijs.
We kunnen concluderen dat alleen al de  
geconstateerde verschuiving in vooropleiding 
bij de instromende leerlingen in het grafisch 
beroepsonderwijs, een afname betekent van het 
rendement van het beroepsonderwijs binnen de 
grafimediabranche.
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3.4 De verschoolsing van het
beroepsonderwijs

Tot 15 jaar geleden bestond het grafisch-technisch  
beroepsonderwijs voornamelijk uit het leerling-
wezen.7 Daarmee vormden de bedrijven destijds 
zelf de schakel tussen vraag en aanbod met 
betrekking tot de beroepsopleiding. Via hun 
personeelsbeleid hadden bedrijven een maximale  
invloed op het werven van jongeren voor 
grafisch-technische functies. Werd het moeilijker  
om jongeren te interesseren voor grafische 
beroepen dan konden bedrijven zelf hun perso-
neelswerving intensiveren. Bedrijven reageren 
echter, wat hun personeelsvoorziening betreft, 
ook sterk op een economische laagconjunctuur. 
Zij kiezen dan vaak voor een personeelsstop. 
Anderzijds reageren bedrijven juist vertraagd op 
het aantrekken van de economie en wachten dus 
lang met het weer in dienst nemen en opleiden 
van jongeren. Hierdoor beschikken bedrijven 
vaak té laat over voldoende inzetbare vakmensen  
bij het aantrekken van hun productie. De samen-
hang tussen de werkgelegenheidsontwikkeling  
en het opleiden van eigen leerlingen is te zien  
in figuur 8.

 
 Figuur 8: Conjunctuurgevoeligheid leerlingwezen  

grafimediabranche.

Kmbo decimeert werkend leren
Om deze golfbeweging enigszins te stabiliseren, 
creëerde de overheid in de jaren tachtig een 
dagschoolvariant, het kort middelbaar beroeps-
onderwijs (kmbo), dat samen met het werkend 
leren als twee communicerende vaten de af-
stemming op de arbeidsmarkt moest verbeteren. 
In perioden van laagconjunctuur zouden meer 
leerlingen in het dagonderwijs terecht kunnen  
en in perioden van hoogconjunctuur in het 
leerlingwezen. Om dit systeem optimaal te laten 
functioneren, werden beide leerwegen vervol-
gens onder de verantwoording van de school  
gebracht, in de veronderstelling dat hiermee 
een zelfregulerend mechanisme van vraag en 
aanbod zou ontstaan (WEB). 8 Het pakte echter 
totaal anders uit dan de overheid bedoeld had. 
Sinds de invoering van het kmbo in de grafime-
diabranche is het werkend leren gedecimeerd.9 

Figuur 9 laat de gestage neergang van het leer-
lingwezen na de tweede wereldoorlog voor heel 
Nederland zien, en specifiek voor de grafisch-
technische opleidingen na de invoering van het 
kmbo. Vanaf 1996 is het kmbo opgegaan in het 
mbo-dagonderwijs (BOL).
Als gevolg van de invoering van het kmbo-

 Figuur 9: Verschoolsing van het middelbaar beroeps

onderwijs: aandeel van het leerlingwezen in totaal mbo.
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3. Het beroepsonderwijs in de grafim
ediabranche

dagonderwijs verschoolste de grafisch-technische
beroepsopleiding in 15 jaar tijd van een 100% 
leerlingwezenopleiding naar een bijna volledige 
(88%) dagopleiding. Gelijktijdig is het totaal 
aantal leerlingen in grafisch-technische oplei-
dingen in dezelfde periode gehalveerd van 
�.�90 naar 1.601. Hoewel in deze periode ook 
de werkgelegenheid in de grafimediabranche 
terugliep, ontstond er eind jaren negentig toch 
krapte op de arbeidsmarkt. Er werden gewoon 
té weinig jongeren opgeleid. Zo’n kloof tussen 
vraag en aanbod van personeel is in het verleden 
wel vaker opgetreden, vooral tijdens conjunc-
tuurovergangen. Maar de discrepanties waar 
de branche nu mee geconfronteerd wordt, zijn 
groter en hardnekkiger vanwege de structurele 
en autonome oorzaken die eraan ten grondslag 
liggen.

3.5 Verloren opleidingstraditie 
in bedrijven

De economische conjunctuur is sterk bepalend 
voor de manier van opleiden. In een branche die 
zo duidelijk gevormd is door het leerlingwezen 
als de grafische, wordt deze consequentie ook 
het sterkst ervaren. Door de conjunctuurgevoe-
ligheid van het leerlingwezen werd er altijd sterk  
cyclisch opgeleid. Het gevolg is dat in perioden 
van laagconjunctuur de opleidingstraditie binnen 
bedrijven wordt afgebroken en er in perioden 
van hoogconjunctuur weer moet worden opge-
bouwd. Bedrijven willen bij het aantrekken van 
opdrachten leerlingen vooral snel inschakelen in 
de productie. Deze productiegerichtheid geeft 
een nogal bedrijfsspecifieke invulling van de 
BBL-beroepsopleiding. Onderzoek toont aan dat 
de grafische leerbedrijven, vergeleken met leer-
bedrijven in de bouw, de metaal en de zorg de 
beroepsopleiding het meest richten op het leren 

bedienen van bedrijfsspecifieke apparatuur en 
veel minder op werkprocessen en procedures.10 
Het bedrijfsspecifiek willen opleiden voor snelle 
inzetbaarheid in de productie, is vooral in het 
midden- en kleinbedrijf een belangrijke reden 
om een leerling zelf te willen opleiden. In de 
grafische branche blijkt dit nog sterker het geval 
dan in genoemde andere branches. Hetgeen 
tevens het sterke teruglopen van het aantal 
leerlingen verklaart in tijden van stagnerende 
productie.
Vanwege de behoefte aan snelle inzetbaarheid  
is de opleidingstraditie binnen de branche altijd  
sterk gericht geweest op het aanleren van prak- 
tische ambachtelijke vaardigheden, vaardigheden  
om de machines te kunnen laten draaien.  
Er bestaat geen op mobiliteit of loopbanen  
gerichte opleidingstraditie.

3.6 Opleidingscultuur verbreden 
naar het gehele personeel

Door automatisering verdwijnt de benodigde  
ambachtelijke vaardigheid om specifieke  
machines te kunnen bedienen. Daar komen  
meer uniforme operatorvaardigheden voor in  
de plaats. Samen met het teruglopen van het  
aantal mensen in uitvoerende productiefuncties  
stimuleert deze ontwikkeling de flexibele inzet- 
baarheid van mensen over meerdere machines.  
Uit onderzoek blijkt dat deze flexibele inzet- 
baarheid toeneemt in tijden van laagconjunctuur 
en weer vermindert in perioden van hoogconjunc-
tuur.11 De oorzaak hiervan ligt in het feit dat 
het personeelsbestand tot een minimum wordt 
gereduceerd in economisch slechte tijden 
waardoor geen capaciteitsruimte meer bestaat 
om omzetfluctuaties in deelprocessen te kunnen 
opvangen. Productiemedewerkers, en soms zelfs 
leidinggevenden, worden dan heen en weer ge-

Co
py

rig
ht

: K
en

nis
ce

nt
ru

m G
OC



��

3.
 H

et
 b

er
oe

ps
on

de
rw

ijs
 in

 d
e 

gr
af

im
ed

ia
br

an
ch

e

schoven naar plaatsen waar productiepieken zich 
aandienen. Deze flexibilisering heeft als gevolg 
dat werknemers alleen on-the-job worden bijge-
schoold voor direct productieve vaardigheden.

De technologische ontwikkelingen binnen de 
branche leiden vooral tot een andere oriëntatie 
op beroepsvaardigheden die doorslaggevend  
zijn voor een loopbaan binnen een grafimedia-

bedrijf. Vroeger was dit een oriëntatie op  
ambachtelijke vaardigheden, tegenwoordig 
wordt het steeds meer procesmatige kennis. 
Deze verandering heeft betrekking op alle  
werknemers in zowel coördinerende- als in  
uitvoerende productiefuncties. Door het terug-
lopen van de werkgelegenheid binnen de branche 
verhoogt deze technologische ontwikkeling de 
noodzaak om de opleidingscultuur om te buigen 
naar het zittende personeel. Personeel dat 
gemiddeld ook steeds ouder is (zie hoofdstuk 4). 
Omdat deze ontwikkeling niet tijdelijk van aard 
is, wordt het opleiden van oudere werknemers 
belangrijker. Met als doelen hen langer optimaal 
inzetbaar te houden en met een vergrijzend per-
soneelsbestand toch innovatieve veranderingen 
door te kunnen voeren.

3.7 Kwalificaties, competenties 
en loopbaanperspectief

Beroepsonderwijs zou altijd moeten opleiden tot 
autonome beroepen met formeel erkende com-
petenties (kwalificatie). Het begrip autonoom is 
hierin essentieel. Autonoom heeft betrekking op 
het onafhankelijk zijn ten opzichte van bedrijfs-
specifieke functievereisten.1� Een beroepskwa-
lificatie bestaat uit een aantal onderliggende 
competenties, voor ieder beroep specifiek  
samengesteld. Deze competenties hebben  
betrekking op vakinhoudelijke kennis en 
vaardigheden, maar bijvoorbeeld ook op sociale 
vaardigheden en beroepshouding. Een beroeps-
kwalificatie moet gericht zijn op de eisen die 
gevraagd worden op de arbeidsmarkt en niet 
té veel op specifieke wensen van individuele 
bedrijven. In het eerste geval spreken we over 
beroepsspecifieke competenties en in het twee-
de geval over bedrijfsspecifieke competenties. 
Beroepsspecifieke competenties leiden tot een 
grote mobiliteit en bedrijfsspecifieke competen-
ties meestal tot een lage mobiliteit.11 Bedrijfs-
specifieke competenties binden mensen als het 
ware aan een specifieke functie bij een bepaald 
bedrijf. De consequentie van deze theorie is dat 
het beroepsonderwijs (leerplaats én stage) ook 
binnen het leerbedrijf gericht zou moeten zijn 
op de algemene beroepscompetenties voor de 
arbeidsmarkt en niet op de eigen bedrijfsspe-
cifieke invulling in het leerbedrijf. De realiteit 
is echter dat bedrijven vooral productiegericht 
zijn ingesteld. De eisen die het beroepsonder-
wijs aan de bedrijven stelt kan in de praktijk 
dus botsen. 

Beroepsonderwijs is gericht 
op de arbeidsmarkt en niet 
op individuele bedrijven
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3. Het beroepsonderwijs in de grafim
ediabranche

3.8 Het industrieel ambachtelijke 
productieproces

Voor een gedeelte sluit de ambachtelijke beroeps-
oriëntatie van een groot aantal werknemers niet 
meer aan bij de eisen die een modern grafisch 
productieproces stelt. De belangrijkste oorzaken 
daarvoor zijn de verticale integratie van functies 
binnen het grafische productieproces en het

 Figuur 10: Verticale integratie in het grafisch  

productieproces (Kenniscentrum GOC).

ontstaan van geheel nieuwe functies als gevolg 
van nieuwe-media toepassingen. De verticale 
integratie van functies wordt weergegeven in 
figuur 10. In een traditioneel grafisch productie-
proces waren de ambachtelijke werkzaamheden 
in gescheiden deelprocessen opgesplitst en  

werden door afzonderlijke beroepsbeoefenaren 
uitgevoerd. De taken die in de verschillende deel-
processen uitgevoerd moesten worden, waren 
volstrekt helder en de zekerheid dat ze correct 
werden uitgevoerd, lag besloten in de ambach-
telijke beroepskwalificaties van de individuele 
vakmensen. Over de onderlinge afstemming 
van taken hoefde niet of nauwelijks te worden 
overlegd. Iedere vakman werkte zelfstandig naar 

eigen ambachtelijk inzicht. De productiegang 
werd gevormd door een opeenstapeling van  
gescheiden op elkaar volgende deelbewerkingen. 
Deze fysieke ‘desintegratie’ in het productie-
proces kon ontstaan door de ver doorgevoerde 
arbeidsdeling en het daaraan gekoppelde hoog-
waardige ambachtelijke vakmanschap. Dit am-
bachtelijke vakmanschap werd binnen de grafi-
sche bedrijfstak altijd zorgvuldig gekoesterd.
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3.9 Het moderne grafische 
productieproces

Bij een modern grafisch productieproces treedt 
als gevolg van de automatisering van deze deel-
processen juist een integratie in de productie-
stappen op. Daarmee ontstaat tevens een af-
name van de arbeidsdeling. Een goed voorbeeld 
hiervan is de prepress waar de deelprocessen 

zetten, reproductiefotografie, correctie, micro-
montage, macromontage, retoucheren en plaat-
vervaardigen door dtp in combinatie met ctp14  
volledig zijn geautomatiseerd en binnen één 
beroepsdomein zijn gebracht. Door de integratie 
van taken wordt het beroepsdomein omvattender 
en complexer dan de voorheen smallere prepress-
beroepen. Dit proces vindt — in een langzamer 
tempo en minder omvangrijk — eveneens plaats 
in de druktechniek en nabewerking. Daar worden 
afwerksystemen modulair gekoppeld aan druk-
persen en printapparatuur waardoor geïnte-
greerde print-afwerkunits ontstaan zoals die al 
lang bestonden in de diepdruk- en offsetrotatie. 
In deze situatie komen afwerkfuncties binnen 
het domein van het drukkersberoep te liggen. 
Hetzelfde geldt voor Direct Imaging op de pers, 
waardoor de drukker verantwoordelijk wordt 
voor de plaatvervaardiging. Door genoemde ont-

wikkelingen wordt het grafisch productieproces 
gehergroepeerd naar slechts twee gescheiden 
deelprocessen, namelijk de rond de database 
georganiseerde prepress als geïntegreerd deel-
proces en het eveneens geïntegreerde druk-
afwerkproces. Bij digital printing wordt vaak 
nog een stap verder gegaan. Daarbij is ook de 
aansturing van de drukgang en in toenemende 
mate zelfs het brocheren en adresseren, binnen 
het domein van één beroep gekomen. 

Combinaties van competenties
Door de automatisering in het productieproces 
verouderen bestaande competenties en komen  
er andersoortige competenties voor in de plaats. 
Bijvoorbeeld het kunnen werken met een 
digitale workflow, het beheersen van verschil-
lende softwarepakketten en computerbediening 
van productieapparatuur. Maar ook het kunnen 
denken in het totale productieproces en breed 
inzetbaar zijn over meerdere activiteiten. Bij dit 
alles speelt ook nog het kunnen werken in een 
door kwaliteitsprocedures beheerst werkproces 
en het beschikken over voldoende sociale vaar-
digheden om in teamverband te kunnen werken 
en een gezamenlijke verantwoordelijkheid te 
dragen voor het realiseren van het eindproduct. 
Door de integratie van taken binnen het produc-
tieproces ontstaan combinaties van competen-
ties waardoor de complexiteit van het beroep 
toeneemt. Oudere en dus smallere beroepen 
degraderen daarmee tot deelkwalificaties van 
de nieuwe complexere beroepen. Bepalend voor 
loopbaanperspectieven wordt hierdoor steeds 
meer wie wel en wie niet toegang krijgt tot de 
nieuwe beroepen, die door hun grotere com-
plexiteit al snel op mbo 4-niveau of zelfs hbo-
niveau zullen liggen. Een duidelijk voorbeeld 
daarvan speelt in de kranten- en tijdschriften-
sector met betrekking tot de drukkers. Steeds 
vaker nemen bedrijven in deze sector  

Meer loopbaanperspectief 
voor wie toegang krijgen 
tot de nieuwe beroepen
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schoolverlaters uit de procesindustrie met een  
mbo 4 opleiding aan die daarna een spoedcursus 
grafische techniek krijgen. Deze procestechnici  
maken meer kans op een loopbaan naar team-
leider dan de traditioneel geschoolde drukkers. 

Upgrading en degradatie
In de toekomst wordt loopbaanperspectief 
steeds meer toegespitst op wie het computer-
geïntegreerd produceren gaan beheren en wie er 
in de taakuitoefening door zullen worden aange-
stuurd. De eerste categorie zal te maken krijgen 
met upgrading tot procesbeheerder, de tweede 
categorie met degradatie tot machineoperator. 
Door dialoogbesturing op bewerkingseenheden 
(pers, snijmachine, vouw/bindmachine) wordt 
hier de vakman meer en meer een procesbe-
waker die vooraf geprogrammeerde instellingen 
activeert en daarna reageert op storingen. Door 
automatisering neemt de autonomie af en daar-
mee de ambachtelijkheid van het beroep. De 
grote variatie aan machinegebonden beroepen 
zal veranderen in meer procesgerichte beroepen 
op een hoger niveau en uniforme operatorbe-
roepen op een lager niveau. Hierdoor komen 
operatorfuncties, vooral in de nabewerking, 
steeds meer binnen het bereik van geoefende 
hulpkrachten.15 Operatorkwalificaties kunnen 
via verkorte opleidingen worden bereikt (mbo 
� niveau), maar bestaan wel uit andersoortige 
competenties dan die gelden voor de traditio-
nele grafische beroepen.
Ook het toekomstperspectief van veel heden-
daagse dtp’ers binnen grafische bedrijven is 
kwetsbaar.  Door de snelle veroudering van appli-
caties en pakketten richt de aandacht in hun 
scholing zich vooral op toepassingsvaardigheden 
van opmaakpakketten en veel minder op proces-
kennis en ICT-ontwikkelingen. Ook voor drukkers 
geldt dat hun oorspronkelijke beroepskwalificatie 
nauwelijks procesgeoriënteerd is geweest.

3.10 Traditioneel grafische 
beroepen in de knel

De kans bestaat dat veel grafische beroepen 
de aansluiting op deze ontwikkelingen zullen 
missen en dus op termijn tot een lager niveau 
‘gedegradeerd’ zullen worden. Dat blijkt als  
we het niveau van de genoten beroepsopleiding 
bekijken.16 Alle beroepskwalificaties voor uitvoe-
rende grafisch-technische beroepen zijn beperkt 
tot maximaal mbo �-niveau, terwijl alle kwalifi-
caties voor ICT- en multimediaberoepen op mbo 
4-niveau liggen. Door hun hogere niveau hebben 
de nieuwe-media opleidingen niet alleen een 
hoger theoretisch niveau, maar zijn ze ook meer 
op ICT-kennis gericht. Meer op het productie-
proces als geheel en minder op het verrichten 
van ambachtelijke handelingen. En tenslotte 
sterk ingesteld op interdisciplinair werken.17 
Bovendien sluiten deze opleidingen direct aan 
bij een hbo-vervolgopleiding.
Daartegenover zijn de grafisch-technische 
opleidingen praktischer en georiënteerd op 
het zelfstandig verrichten van ambachtelijke 
handelingen aan een machine of in een ander 
deelproces. Doorstroom naar een mbo 4-kwalifi-
catie, indien al mogelijk, betekent in de huidige 
structuur dat de kandidaat veelal volledig uit 
het huidige beroep moet stappen. Er bestaan 
immers geen niveau 4 opleidingen voor drukkers 
of nabewerkers. Doorstroom naar een hbo-
 opleiding is binnen deze grafische beroepen niet 
mogelijk. Het aantal potentiële uitwijkberoepen  
is met name voor drukkers en nabewerkers 
nihil en het loopbaanperspectief wordt steeds 
beperkter. Het instroom- en loopbaanperspectief 
voor de huidige schoolverlaters is in figuur 11 
schematisch in beeld gebracht.
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 Figuur 11: Instroom en loopbaanperspectief voor  

schoolverlaters met verschillende beroepskwalificaties  

in de grafische en communicatie industrie.

Teamgericht werken
Overigens wordt het perspectief voor verschil-
lende beroepsgroepen niet alleen bepaald door 
technologische ontwikkelingen, maar misschien 
nog wel meer door onderwijs- en arbeidsmarkt-
ontwikkelingen. Het ontstaan van krapte op de 
grafische arbeidsmarkt werkt in dit opzicht in 
het nadeel van de traditionele grafisch-techni-
sche beroepsgroepen. Er ontstaat een druk om 
de opleiding voor deze groepen zo kort mogelijk 
te houden en daarmee te beperken tot opera-
torkwalificaties. Bedrijven reageren op deze 
ontwikkeling door uitvoerend productieperso-
neel flexibel inzetbaar te maken over meerdere 
typen gelijksoortige apparatuur. De toegenomen 

horizontale inzetbaarheid leidt tot een sterkere 
nadruk op operatorcompetenties en een afname 
van specialisatie. Deze meer uniforme operators 
functioneren binnen productieteams. Een grote 
meerwaarde van zo’n team is de gezamenlijk 
gedragen verantwoordelijkheid, die mogelijk 
wordt omdat de autonomie van iedere mede-
werker is afgenomen. Dit betekent dat teamge-
richt werken in een grafische omgeving ook een 
andere betekenis heeft dan bij een multimedia 
productieproces. Een multimedia productieteam 
dankt zijn bestaan aan de noodzakelijke samen-
werking tussen diverse specialisten. Onderzoek 
onder verschillende beroepsgroepen toont aan 
dat een toenemende complexiteit in het werk-
proces leidt tot specialisatie in combinatie met 
teamgericht werken.18 Daar waar we bij nieuwe 
mediaberoepen dus juist een verdere specia-
lisatie zien ontstaan — denk bijvoorbeeld aan 

Kwalificatie Instroomfunctie Loopbaanperspectief

HBO

MBO 4

MBO 3

MBO 2

MBO 1

Management
Projectleiding
Multimedia ontwerp
IT ontwikkeling

Multimedia vormgeving
Grafisch procesbeheer
IT beheer

Database operator
Dtp opmaak
Machine operator

Basis voorbereiden
Basis drukken
Basis nabewerken

Assisteren

Voorbereiden
Drukken
Nabewerken

Bedrijfsvoeren
Vormgeven
IT

Tekst/beeldcorrectie
Hulpdrukker
Snijder
Vouwer

Hulpkracht

Dtp’er
Drukker
Nabewerker

Management assistent
Grafisch vormgeven
Webdesign
IT beheer

Bedrijfskunde
Multimedia
Communicatie
IT
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3. Het beroepsonderwijs in de grafim
ediabranche

specifieke opleidingen voor games — zien we 
bij traditionele grafische beroepen juist meer 
uniforme operatorberoepen, dus een afname 
van specialisatie, ontstaan. 

3.11  Competentiegericht 
beroepsonderwijs19

Het doel van competentiegericht onderwijs is, 
naast het doorvoeren van een onderwijskundige 
vernieuwing in het beroepsonderwijs, vooral het 
arbeidsmarktbestendig maken van opleidingen 
en het stimuleren van de mobiliteit onder de 
beroepsbevolking. Het arbeidsmarktbestendig 
maken betekent dat de opleiding niet té schools 
is, maar de deelnemers voorbereid op een 
concrete beroepsloopbaan. Door het teruglopen 
van de belangstelling voor de BBL, vinden oplei-
dingen steeds meer in een schoolse omgeving 
plaats en minder in de bedrijven zelf. Vandaar 
de hernieuwde belangstelling voor het afstem-
men van de beroepsopleiding op de beroeps-
praktijk. De kritiek dat het beroepsonderwijs 
té schools is, dateert al vanaf het ontstaan van 
de eerste ambachtscholen rond 1860. Het is 
een herkenbare kritiek die ertoe leidde dat het 
beroepsonderwijs de afgelopen 150 jaar al veel 
vaker opnieuw op de praktijk werd afgestemd. 
Daarnaast wordt er vooral gekeken naar moge-
lijkheden om de mobiliteit te vergroten onder 
werknemers met een lagere en middelbare 
beroepsopleiding. Vooral de SER wijst op het 
belang van het vergroten van de mobiliteit over 
beroepen en branches om de overgang van werk-
gelegenheid vanuit de inkrimpende traditionele 
productiesectoren — waaronder de grafische — 
naar andere en meer kennisintensieve sectoren 
soepeler te laten verlopen. Men vreest vooral de 
werkgelegenheidsfricties die in het verleden zijn 
ontstaan als gevolg van de dalende werkgelegen-

heid in de landbouw, de mijnbouw, de textiel 
en de scheepsbouw. Om deze herverdeling van 
arbeid te bereiken, is een ontwikkeling nodig 
waarbij  bedrijfsspecifiek opleiden vermindert 
en daarvoor loopbaan- en arbeidsmarktgeoriën-
teerd opleiden in de plaats komt.

Competentiemanagement
Bij het competentiegericht opleiden draait het om  
een herwaardering van het probleemgestuurde 
onderwijsmodel in combinatie met moderne 
bedrijfskundige concepten als assessment,  
coaching, reflectief communiceren en geïndividua-
liseerd leertraject.�0 Dit geheel wordt vertaald 
in een nieuw onderwijskundig proces en moet 
zowel in de leersituatie op school als in het 
leerbedrijf worden toegepast. Voor ons is in het 
kader van deze uitgave vooral belangrijk welke 
consequenties dit zal hebben op de beroeps-
praktijkvorming binnen de leerbedrijven. Binnen 
competentiegericht onderwijs staat het leren 
functioneren in de beroepspraktijk centraal en 
is het leren van theoretische vakken gekoppeld 
aan het nut voor de praktijk. Een competente 
beroepsbeoefenaar laat in de praktijk het gedrag 
zien dat van hem of haar wordt verlangd.  
Daarbij zijn niet alleen kennis en vaardigheden 
belangrijk, maar vooral ook de juiste beroeps-
houding en het vermogen om tijdens de loopbaan 
te blijven ontwikkelen. Het competentiegerichte 
opleiden, probeert daarmee de sterke teruggang 
in de BBL (het beroep leren in een bedrijf) te 
compenseren door aanpassing van het dagonder-
wijs. In het werkend leren stond de praktijk altijd 
al centraal en was het bedrijf zelf bepalend 
voor het aanleren van de juiste vaardigheden en 
gewenste beroepshouding.
Het meer gewicht geven aan de praktijk-leer-
situatie en het praktijk-assessment binnen een 
door de school ontwikkeld onderwijskundig 
model, betekent dat bedrijven met stagiaires en 
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leerlingen gestimuleerd zullen worden om een 
vorm van competentiemanagement in te voeren. 
Bedrijven beoordelen in de praktijk wel hun me-
dewerkers in termen van competenties (kennis, 
vaardigheden en gedrag) maar het vormt geen 
onderdeel van hun beleid om dit ook als zodanig 
te sturen (competentiemanagement). Leiding-
gevenden weten vaak heel goed of werknemers 
in de praktijk waarmaken waarvoor ze zijn op-
geleid, er wordt echter nauwelijks op gestuurd 
en al helemaal niet vanuit moderne HR-ideeën. 
Wil competentiegericht onderwijs volledig tot 
ontwikkeling komen dan veronderstelt dit dat 
bedrijven meer gaan werken vanuit competen-
tiemanagement voor het gehele personeel.

Personeelsbeleid ontwikkelen
Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van leerbe-
drijven vaak onvoldoende is voor het realiseren 
van een moderne vakbekwaamheid.�1 Naarmate 
bedrijven sterker gericht zijn op productie en 
geen modern personeelsbeleid hebben, zijn 
ze ongeschikter om als leerbedrijf te functio-
neren. Bedrijven die volgens het onderzoek 
niet functioneren als lerende organisaties voor 
het gehele personeel, zijn als leerbedrijf voor 
het competentiegerichte beroepsonderwijs het 
minst geschikt.
Aardig is dat het beroepsonderwijs voor deze 
minder vooruitstrevende bedrijven juist een 
stimulans kan zijn om ook het personeelsbeleid 
verder te ontwikkelen. Het bedrijf wordt zo 
medeverantwoordelijk gemaakt voor de persoon-
lijke ontwikkeling en de beoordeling van de 
leerling.
De genoemde stimulans in het personeelsbeleid 
kan op de volgende manieren werken:

1. Waar in het beroepsonderwijs gesproken wordt 
over leercompetenties stimuleert dit bij 
bedrijven een cultuur die hoort bij een lerende 
organisatie;

�. Het assessment binnen het onderwijs, als  
methode om individuele leerdoelen van  
leerlingen vast te stellen, vertaalt zich bij  
bedrijven in een persoonlijk opleidingsplan 
(POP) voor werknemers;

�. Binnen het beroepsonderwijs spreekt men van 
een maatschappelijke inpassing. Dit vertaalt 
zich gemakkelijk in een bredere arbeidsmarkt-
oriëntatie bij het opleidingsbeleid van bedrijven: 
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DTP-er22

•  Allround DTP-er

•  Medewerker  
grafische en multi
media opmaak

Gaming
•  Gamedesigner

Mediatechnologie
•  Webmaster
•  Crossmedia  

publishing
•  Workflow beheer

Mediavormgever22

•  Grafische vormgeving
•  Animatie/audio-

visuele vormgeving
•  Interactieve 

 vormgeving
•  Art & Design

Arbeidsmarkt kwalificerend assistent23
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3. Het beroepsonderwijs in de grafim
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dus het overstijgen van uitsluitend taakspecifiek 
opleiden (on-the-job training);

4. Binnen het onderwijskundige model spreekt  
men van meer individueel maatwerk. Dit sluit 
aan bij een toenemende flexibilisering binnen 
bedrijven;

5. Binnen het beroepsonderwijs spreekt men van 
reflectief communiceren bij de coaching en 
begeleiding van de leerling. Binnen de bedrijven 

 De kwalificaties van de competentiegerichte kwalificatie

structuur van de grafimediabranche 20072008

 heeft men het dan over werkoverleg en functio-
neringsgesprekken met het personeel;

6. Binnen het beroepsonderwijs staat de individu-
ele leerroute en de eigen werkzaamheid van de 
leerling centraal. Dit vertaalt zich gemakkelijk in 
een eigen loopbaanoriëntatie voor werknemers;
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Printmedia
•  Zeefdrukken
•  Digitaal drukken
•  Vellenoffset
•  Rotatieoffset
•  Snijden
•  Vouwen
•  Geniet brocheren 
•   Gelijmd/genaaid 

brocheren

•   Basis Press & Print
•  Basis Finishing

AV-productie22

•  Lichttechnicus
•  Geluidstechnicus
•  Beeldtechnicus
•  Video-editor
•  Cameraman
•  Fotograaf

•  Allround AV-
medewerker

•  Medewerker fotografie

Mediamanagement
•  Media intermediair
•  Mediaproductie 

 management
•  Mediacontent 

 management

Artiest (1)
•  Dans
•  Muziek uitvoerend 
•  Drama 
•  Musical
•  Muziek sounddesign

Podium- &  
 evenemententechniek
•   Podium- en evene- 

mententechnicus 
•   Podium- en evenemen-

tentechnicus licht
•   Podium- en evenemen-

tentechnicus geluid
•   Podium- en evenemen-

tentechnicus toneel

•   Podium- en evene-
 mententechnicus 

•   Medewerker podium-  
& evenementen-
techniek 

Arbeidsmarkt kwalificerend assistent23
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7. Het beroepsonderwijs spreekt van een portfolio. 
Dit stimuleert bedrijven tot een meer  
systematische registratie van de potenties van 
hun werknemers.

Nadrukkelijk wordt in het onderwijsbeleid gesteld 
dat deze uitgangspunten niet alleen gelden voor 
de onderwijsinstituten zelf, maar ook voor de 
leerbedrijven. De onderwijsinstellingen hebben 
overigens grote vrijheid om het competentie- 
gerichte onderwijs in te richten, waaronder  
het praktijkleren. Dit heeft als consequentie  
dat er een goede samenwerking moet bestaan 
tussen de school en het bedrijf om tot een 
goede onderlinge afstemming te kunnen komen. 
De onderwijskundige vernieuwing in het  
beroepsonderwijs kan dus een belangrijke  
stimulans vormen voor tal van onderwerpen  
die ook voor de noodzakelijke sociale innovatie 
binnen de branche van belang zijn.�4

3.12 De uitdaging voor de 
praktijkopleider

Het competentiegerichte onderwijsmodel gaat 
ervan uit dat de praktijkopleider de leerdoelen 
van de leerling als uitgangspunt neemt in plaats 
van de productiebehoefte van het bedrijf. 
Bij de competentievorming is het gewenst uit te 
gaan van de individuele leerdoelen waarmee de 
leerling zijn stageperiode aanvangt. Het houden 
van een intakegesprek met de stagiaire of leer- 
ling is een noodzakelijke stap voor het vast- 
stellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan  
(POP). Het leerbedrijf geeft de leerling daarna  
de kans de daarin afgesproken leerdoelen te  
realiseren. Bijvoorbeeld een leerling-snijder  
kan als leerdoelen hebben inzicht te krijgen in  
het productieverloop en de communicatie met  
andere disciplines daarover verbeteren.  

Hij kan deze leerdoelen nooit realiseren als hij 
uitsluitend productie draait achter een snij-
machine. De praktijkopleider moet de leerling 
zo min mogelijk direct aansturen maar bege-
leiden in de vorm van zelfsturing en feedback. 
De leerling moet geprikkeld worden zelf na te 
denken over het bereiken van zijn leerdoelen 
zonder dat hij aan zijn lot wordt overgelaten.
Omdat de school- en stageperiode samen  
onderdeel uitmaken van één doorlopend 
leerproces voor de leerling, moet er intensief 
contact onderhouden worden tussen de docent 
en de praktijkopleider van de leerling. Op school 
moet de leerling een eigen portfolio bijhouden 
van zijn prestaties. De praktijkopleider bewaakt 
dat de leerling ook over het praktijkdeel dit 
portfolio vult. Bij het competentiegericht leren 
wordt de portfolio aan het eind van de opleiding 
afgesloten met een assessment. Daarmee wordt 
beoordeeld of iemand in de praktijk als begin-
nend beroepsbeoefenaar uit de verf komt. De 
school wil het liefst dat deze beoordeling mede 
door de praktijkopleider wordt gedaan. Bedrij-
ven krijgen daarmee een belangrijke invloed 
op de afstemming tussen de opleiding en de 
beroepspraktijk.
Voor bedrijven die een eigen leerling willen 
opleiden, kan het wenselijk zijn om hun leerling 
stages te laten lopen bij andere leerbedrijven. 
Daarmee wordt gewaarborgd dat ook BBL-leer-
lingen over brede competenties beschikken aan 
het eind van hun opleiding, waarmee ze ook op 
de arbeidsmarkt en voor een toekomstige loop-
baan uit de voeten kunnen. 
De invoering van competentiegericht opleiden  
in het beroepsonderwijs heeft dus ook conse-
quenties voor de beoordeling van de geschikt-
heid van bedrijven om als leerbedrijf te kunnen 
functioneren.
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3. Het beroepsonderwijs in de grafim
ediabranche

1 Sinds 2001 spreekt men van vmbo, een samenvoeging 

 van vbo en mavo, maar ook binnen het vmbo bestaan er 

praktische beroepsgerichte richtingen en een algemeen 

vormende richting (TL).

2 In 1999 is het vmbo tot stand gekomen door de  

samenvoeging van vbo en mavo. Het vmbo kent  

vier leerwegen: drie praktische en een theoretische.  

Basisberoepsgerichte leerweg (BB); kaderberoeps

gerichte leerweg (KB); gemengde leerweg (GL);  

theoretische leerweg (TL). Overigens bestaan er nog 

steeds middelbare scholen die zichzelf mavo noemen. 

Het betreft dan scholen die alleen de theoretische 

leerweg aanbieden of deel uitmaken van een scholen

gemeenschap met alleen mavo, havo en vwo.

3 BBL: BeroepsBegeleidende Leerweg, vroeger aangeduidt 

als leerlingwezen.

4 BOL: BeroepsOpleidende Leerweg, het dagonderwijs.

5 Teunen, Jos (2005), Schoolverlaters grafimediabranche. 

Uitgave Kenniscentrum GOC, Veenendaal.

6 Bij al deze voorbeelden gaat het om de grafisch 

technische beroepsopleidingen voor grafisch voor 

bereider, drukker en nabewerker.

7 Met grafischtechnisch onderwijs wordt bedoeld de 

opleidingen voor technischuitvoerende beroepen als 

DTP’er, drukker, snijder, vouwer, binder, enz. Creatieve 

vormgeving, commerciële beroepen, IT en management 

rekenen we daar niet onder.

8 Wet Educatie en Beroepsonderwijs (invoering 1996).

9 Voor uitleg over het complex aan oorzaken voor deze ont

wikkeling raadpleeg het onderzoek: Teunen, Jos (1997), 

Werkend leren in de grafische industrie: Ontwikkelingen 

in het beroepsbegeleidend onderwijs (leerlingwezen) in 

de periode 19902000. Uitgave GOC, Veenendaal.

10 Wendy Smits ‘Hoe bedrijfsspecifiek is de beroeps

praktijkvorming van de BBL?’. Jaarboek 20032004,  

Max Goote Kenniscentrum.

11 OSA 2004.

12 Hierbij sluiten we aan bij de theorie van Prof. Dr.  

A.L. Mok, emeritus hoogleraar Arbeidssociologie  

Antwerpen en Wageningen.

13 Mobiliteit wordt hier opgevat in de vorm van loopbanen 

via de arbeidsmarkt en niet zozeer als loopbaan binnen 

het eigen  bedrijf.

14 Computer to Plate: hierbij wordt de vervaardiging  

van een drukvorm rechtstreeks vanuit de computer 

aangestuurd.

15 Teunen, Jos (1995) Hulpvakmedewerker. 

 Uitgave: Kenniscentrum GOC, Veenendaal.

16 Wie een gedetailleerd beeld wil krijgen van de kwalifica

tiestructuur van de beroepsopleiding kan deze vinden op de 

www.goc.nl onder het kopje Beroepsopleiding/MBO/Kwalifi

catiestructuur.

17 Drukkers en nabewerkers werken soms ook in team

 verband, maar daarbij is niet zozeer sprake van multidisci

plinair samenwerken, maar meer van een team 

verband van gelijksoortige disciplines die in een duidelijke 

hiërarchische verhouding staan. Bijvoorbeeld bij een druk

kersteam aan een krantenpers, of bij een  

nabewerkingteam aan een uitgebreide bindstraat.

18 Hövels, prof. dr. B.W.M. (2000) Contextontwikkelingen  

en competenties. Uitgave: OSA/KUB, Tilburg.  

Het betreft hier een onderzoek naar o.a. multimedia

beroepen; Prof. dr. G.J.H. Hutschemaekers, Het beroep in 

de gezondheidszorg. KUN, Nijmegen.

19 SERonderzoek van Wijffels en Van Niekerk “Koersen op 

vernieuwing”, okt. 2002; het SERadvies “Flexibiliteit 

in leerwegen”, 1999; SERadvies “Koers BVE”, 2001; het 

eindrapport van de Stuurgroep Evaluatie WEB, 2001; rapport 

Min. OC&W “Over de aansluiting tussen vraag en aanbod in 

het middelbaar beroepsonderwijs”.

20 Onstenk en Blokhuis (2003) ‘Werkplekleren in de  

beroepsonderwijskolom’, Onderwijsraad.

21 Meijers, F. (2004). Wat leer je in de praktijk? Een onderzoek 

naar de mogelijkheden tot beroepsvorming in het kader van 

de beroepspraktijkvorming. Zoetermeer: Colo.

22    Kwalificaties ontwikkeld in samenwerking met andere ken

niscentra. Onze samenwerkingspartners zijn Ecabo, OVDB, 

Savantis en VAPRO.

23    Ontwikkeld in opdracht van het gezamenlijke procesma

nagement kwalificatiestructuur en herontwerp middelbaar 

beroepsonderwijs, onder regie van het Colo.

24 ‘Sociale innovatie vanuit wetenschappelijk perspectief’ 

AWVN Lezing Prof.dr. Henk W. Volberda, RSM Erasmus  

University, 31 aug. 2005, Arena Amsterdam.Co
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4.1 De leeftijdsopbouw verandert

Uit onderzoek van Kenniscentrum GOC binnen  
de grafimediabranche blijkt dat de leeftijds-
problematiek binnen een branche door verschil-
lende factoren wordt beïnvloed.1 Dat geldt 
overigens ook voor een individueel bedrijf.  
De belangrijkste factoren zijn:

1. De ontwikkelingsfase waarin een branche  
verkeert

�. De verdeling van mannen en vrouwen over de 
beroepsgroepen

�. Ontwikkelingen die spelen in het beroeps-
onderwijs

4. Overheidsbeleid en cao-afspraken van sociale 
partners

Ontwikkelingsfase branche
Een branche doorloopt een ontwikkelingsfase. 
De grafimediabranche is in de jaren zestig en 
zeventig, als gevolg van de ontwikkeling van de 
consumptiemaatschappij, sterk gegroeid. Dit 
betekende dat er behoefte was aan de instroom 
van veel nieuwe (jonge) werknemers. Daardoor 
ontstond een instroompiek in de leeftijdsopbouw 
van het personeelsbestand binnen de branche, 
en dus ook bij veel individuele bedrijven. In 
figuur 1� wordt de leeftijdsopbouw binnen 
de grafimediabranche in drie uiteenlopende 
jaren weergegeven. Duidelijk is te zien dat 
de instroompiek van de jaren zestig een jonge 
leeftijdsopbouw binnen de branche opleverde. 
In de loop der jaren verplaatst deze piek zich 
echter naar een steeds hogere leeftijdsgroep. 
Omdat veel werknemers bij hetzelfde bedrijf 
zijn blijven werken waar ze op jonge leeftijd 
zijn ingestroomd, ziet de leeftijdsopbouw van 
veel bedrijven er overeenkomstig uit. De sterke 
vergrijzing binnen de grafimediabranche is dus 
mede het gevolg geweest van een zeer succes-

volle ontwikkeling van de bedrijfstak in de jaren 
zestig. Interessant is nu dat we hieruit kunnen 
opmaken dat snel groeiende jonge branches, 
zoals de IT- en multimediasector, op termijn 
eveneens met een aanzienlijke vergrijzing te 
maken kunnen krijgen. Een sterke instroom van 
jonge werknemers betekent voor een bedrijf

 Figuur 12: Vergrijzing binnen de grafimediabranche.

een forse investering in de opleidingsactiviteit. 
Grafische bedrijven leidden in het verleden hun 
werknemers meestal zelf op via het leerling-
wezen. De branche, en veel van de bedrijven, 
zitten sinds begin jaren negentig echter in een 
consolidatiefase. De groei van de nominale 
omzet nam sterk af en door voortdurende pro-
ductiviteitstoename krimpt de werkgelegenheid 
zelfs. Het gevolg is dat de instroom van jongeren 
stagneert en de leeftijdsopbouw dus structureel 
vergrijst. Veel bedrijven zijn echter wat betreft 
hun opleidingsbeleid blijven steken in de traditie 
om vooral jonge instromende werknemers op te 
leiden. Deze opleidingstraditie moet dus ver-
anderen omdat de inzetbaarheidsproblematiek 
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als gevolg van innovaties inmiddels verschoven 
is naar de oudere leeftijdscategorieën. Dit is 
de belangrijkste reden om het opleidingsbeleid 
meer op oudere werknemers te richten.

Verschillen tussen mannen en vrouwen
Bij industriële branches, waaronder de grafime-
dia, is de leeftijdsopbouw van het vrouwelijke 
personeelsbestand jonger dan van het man-
nelijke deel. Dit heeft een aantal algemeen 
maatschappelijke oorzaken die overigens wel in 
betekenis aan het afnemen zijn. Een belangrijke 
reden is nog steeds dat de arbeidsparticipatie 
(deelname) van vrouwen naarmate de leeftijd 
toeneemt sneller terugloopt dan die van man-
nen. Mannen blijven dus langer doorwerken op 
hogere leeftijd dan vrouwen. Het aandeel van 
vrouwen in het personeelsbestand is daarmee 
tevens van invloed op de mate van vergrijzing 
binnen een bedrijf. Dit gegeven heeft ook 
gevolgen voor de vergrijzing onder verschillende 
beroepsgroepen. Vrouwen zijn onder grafisch-
technische beroepsgroepen minder vertegen-
woordigd dan onder creatieve en administratieve 
beroepen. Het gevolg daarvan is dat — in het 
algemeen — beroepen die door mannen gedo-
mineerd worden meer vergrijsd zijn dan de 
beroepen waarin veel vrouwen werken.

Invloed van beleidsmaatregelen
Ook overheidsbeleid, cao-afspraken van sociale 
partners en ontwikkelingen in het beroepson-
derwijs zijn van invloed op de leeftijdsopbouw 
binnen de branche en binnen bedrijven. Om de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen voerde de 
overheid in 1975 een verlenging van de leer-
plicht in. In de jaren negentig ontwikkelde de 
overheid het beleid dat iedereen die toetreedt 
tot de arbeidsmarkt zou moeten beschikken over 
minimaal een startkwalificatie van twee jaar 
beroepsonderwijs op mbo-niveau. Daar waar  

vroeger een beroep geleerd werd op de ambachts-
school — later lts/lbo — is bij de invoering van  
de nieuwe wet op het beroepsonderwijs in 1996  
bepaald dat leerlingen pas een beroepskwalifi-
catie kunnen behalen ná de middelbare school. 

Ook voor de praktische beroepsopleiding geldt 
eenzelfde verschuiving. Het leerlingwezen was 
lange tijd een alternatieve leerroute naast de 
ambachtsschool waarvan de instroom, door het 
optrekken van de leerplichtige leeftijd in de 
loop van de vorige eeuw, op steeds latere leef-
tijd plaatsvond. Het leerlingwezen is uiteindelijk 
geëindigd als een praktische leerroute (BBL) 
binnen het mbo-onderwijs. Het effect van beide 
veranderingen op de leeftijdsopbouw van de 
werkzame beroepsbevolking is in figuur 1�  
duidelijk zichtbaar. De leeftijdsopbouw vangt 
aan op een steeds hogere instroomleeftijd.

In 1980 komen de overheid en sociale partners 
met nog een belangrijke regeling, de VUT.� De 
massale vervroegde uitstroom van oudere werk-
nemers kwam echter pas op gang na de econo-
mische recessies van de jaren tachtig en begin 
jaren negentig. Het waren tevens de jaren dat 
in veel bedrijven de digitalisering haar intrede 
deed. De arbeidsparticipatie in de leeftijdsgroep 
55-65 jaar is in deze periode sterk teruggelopen. 
In 1996 werkt binnen deze leeftijdsgroep nog 
slechts �8%. Een bijkomend effect van beide 
overheidsmaatregelen is dat tevens de werk-
zame periode in absolute zin sterk is afgenomen. 
In de grafimediabranche zien we dat terug in de 
scherpe knik die de leeftijdslijnen van 1990 en 
�005 in grafiek 1� maken na de leeftijd van 58 
jaar. Vroeger stroomden veel werknemers op  
15 jarige leeftijd het bedrijf in om er vervolgens 
tot hun 65ste jaar te blijven werken. Werknemers 
leerden het vak binnen een bedrijf, vaak via een 
leerlingwezenopleiding. Tegenwoordig leren de 
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meeste leerlingen een vak op school en stromen 
dus aanzienlijk later als werknemer een bedrijf 
in. Door de combinatie van een latere instroom 
en een vervroegde uittreding werd tevens de 
beroepsloopbaan met 14 jaar ingekort, namelijk 
van ongeveer 50 jaar vroeger naar �6 jaar nu. 
Door het huidige overheidsbeleid om de VUT- en 
prépensioenregelingen in de CAO af te bouwen, 
wordt de uitstroomleeftijd weer opgetrokken en 
wordt de beroepsloopbaan verlengt.

4.2 Een genuanceerde beeldvorming 
over oudere werknemers

In �00� zijn in de grafimediabranche 450 
werkgevers en 6�5 werknemers gevraagd naar 
hun mening over het samenwerken met oudere 
werknemers (50+).� Een opmerkelijke uitkomst 
van dit onderzoek is dat beide ondervraagde 
groepen nauwelijks verschillen ervaren in het 
functioneren van werknemers van uiteenlopende 
leeftijdsgroepen. Het verklaart waarom veel 
werkgevers en werknemers op dit moment nog 
weinig knelpunten ervaren met de vergrijzing. 
Wel constateren beide groepen dat er duidelijke 
verschillen bestaan in arbeidskosten. Dit bete-
kent dat oudere werknemers door werkgevers 
economisch gezien als minder rendabel worden 
ervaren, omdat jongeren een gelijkwaardige 
prestatie leveren voor minder loon. In dat  
opzicht reageren werkgevers dus consequent 
door in hun aannamebeleid jongeren te preva-
leren. Slechts een op de vijf werkgevers geeft 
aan bij sollicitaties oudere werknemers in dienst 
te willen nemen. Daar komt bij dat werknemers 
zelf aangeven op oudere leeftijd ontlast te  
willen worden van fysiek zware taken en  
ploegendiensten, maar wel het liefst in hun 
huidige functie te willen blijven werken. Indien 
dit leidt tot ‘ontzie-maatregelen’ maakt dit 

het aannemen van oudere werknemers onaan-
trekkelijk.

Werkgevers en werknemers zijn ook eensgezind 
in hun opvatting dat een belangrijk verschil  
tussen de leeftijdsgroepen zit in de aard van  
de kennis en vaardigheden. De meerwaarde van 
oudere werknemers zit volgens beide partijen 
in hun grotere kennis en vaardigheden binnen 
de traditionele techniek. De meerwaarde van 
jongere werknemers zit in hun grotere bereid-
heid om een nieuwe uitdaging aan te gaan en 
door te groeien naar een andere functie (zowel 
horizontaal als verticaal).
Oudere werknemers zijn wel geïnteresseerd in 
innovaties, en willen daar ook bij betrokken en 
in opgeleid worden, maar koppelen dit sterk 
aan hun huidige takenpakket en aan praktische 
trainingen op de werkplek. In dit opzicht zijn 
oudere werknemers dus wel bereid om bij te 
blijven, maar stellen er duidelijke voorwaarden 
en grenzen aan. De consequentie daarvan wordt 
ook door beide partijen aangegeven, namelijk 
dat oudere werknemers minder aanpassings-
gericht zijn en daarmee wat gereserveerder 
staan tegenover innovaties die hun eigen 
beroepsgebied overstijgen.

Opmerkelijk is ook dat beide partijen blijk gaven 
goed op de hoogte te zijn van het leeftijdsgere-
lateerd ziekteverzuim binnen de branche, en 
dat daarbij van vooroordelen geen sprake was. 
Wel speelt mee dat oudere werknemers die niet 
meer mee konden komen met de veranderingen 
van de afgelopen jaren, frequent zijn inge-
stroomd in de WAO.
Jongeren melden zich gemiddeld vaker ziek 
maar voor een korte periode. Ouderen zijn  
gemiddeld minder frequent ziek maar hun ziek-
teduur is een stuk langer. Uit figuur 1� blijkt dat 
dit beeld overeenkomt met de ziekteverzuim-
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cijfers van ArboNed. De cijfers zijn exclusief 
zwangerschapsverlof. Uit onderzoek van TNO 
Arbeid blijkt overigens wel dat bij uitsplitsing 
naar leeftijd van het totaal aantal ziektedagen 
per jaar, het aantal ziektedagen het hoogst is 
binnen de oudere leeftijdsgroepen. 4

 Figuur 13: Verzuimfrequentie naar leeftijd binnen de 

grafimediabranche.

Door werkgevers en personeelsfunctionarissen 
wordt onderkend dat oudere werknemers die in 
een fysieke productieomgeving werken liever 
niet in ploegendiensten werken. 5 Omdat dit zich 
al sinds het ontstaan van de semi- of vol-conti-
nuproductie voordoet, is dit voor bedrijven een 
bekend gegeven waar tot voor kort bijna altijd 
een oplossing voor kon worden gevonden. Overi-
gens wel pas nadat een werknemer zelf aangeeft 
naar de dagdienst te willen. Omdat het gaat om 
een steeds groter deel van het productieperso-
neel is dit voor steeds meer bedrijven inmiddels 
een structureel probleem geworden dat niet 
meer op deze manier opgelost kan worden.
Op bepaalde gebieden hebben oudere werkne-
mers een kennisachterstand met betrekking tot 
nieuwe technologie, maar dat wordt voor een 
belangrijk deel veroorzaakt doordat zij vaak 

al lange tijd in een functie werken waarin ze 
niet of nauwelijks met nieuwe technologie te 
maken hebben gekregen. Was dat wel het geval 
dan pikten ze dat meestal goed op. Daar staat 
tegenover dat bedrijven vinden dat oudere 
werknemers over veel specifieke kennis  
beschikken die jonge medewerkers zich nog 
eigen moeten maken. In dit opzicht hebben 
oudere werknemers vaak weer een kennisvoor-
sprong. Het probleem voor bedrijven is dat het 
niet zo gemakkelijk is deze kennis op tijd over 
te laten dragen op jongere medewerkers.  
Sommige bedrijven zoeken wel naar mogelijk-
heden om die kennisoverdracht via leerkoppels  
te laten verlopen. Vroeger hadden veel bedrijven 
regelmatig leerlingen die door oudere vakmensen 
(leermeesters) werden opgeleid. Door de stag-
natie van de instroom van nieuwe medewerkers 
en de verplaatsing van de beroepsopleiding naar 
de school, zijn dit soort leerkoppels uit de oplei-
dingstraditie van veel bedrijven verdwenen en 
moeten ze dus op een andere manier opnieuw 
geïntroduceerd worden.

Niet leeftijd maar cultuur
Bedrijven ervaren dat herhaaldelijke verande-
ringen binnen bepaalde afdelingen leiden tot 
reorganisatievermoeidheid. Deze ‘vermoeid- 
heid’ kan gemakkelijk omslaan in verzet tegen 
verdere reorganisaties en veranderingen. Lang 
niet altijd gaat het daarbij om oudere werkne-
mers. Ook jonge werknemers kunnen reorga-
nisatiemoe worden. Hetzelfde doet zich voor 
rondom opleidingen. Bedrijven ervaren dat het 
vaak minder met leeftijd te maken heeft dan 
met een complex van andersoortige omstandig-
heden. Soms speelt de stijl van leidinggeven 
daarin een rol, vaak de privé-situatie en de 
ervaring die mensen met eerdere opleidingen 
hebben opgedaan. Schoolverlaters die voortijdig 
gestopt zijn met hun beroepsopleiding om te 
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gaan werken, willen niet altijd opnieuw met een 
opleiding geconfronteerd worden. Ze kiezen er 
juist voor om zo praktisch mogelijk bezig te kun-
nen zijn. Ze willen nog wel nieuwe taken leren, 
maar dan direct door ‘learning-by-doing’ en niet 
door het moeten volgen van een nieuwe oplei-
ding of cursus. 
Bedrijven geven aan dat de cultuur van vroeg-
tijdig stoppen betekent dat veel oudere werk-
nemers vanaf 55 jaar langzaam beginnen af te 
tellen en willen afbouwen in hun werkzaam-
heden. Daardoor zijn ze minder bereid zich nog 
eens te verdiepen in een nieuw taakgebied of 
nieuwe technologie. Veel bedrijven hebben voor 
deze houding ook begrip en laten zodoende deze 
cultuur in stand. Maar vanwege de veranderende 
demografische omstandigheden is het gewenst 
dat oudere werknemers tot hun 65e jaar optimaal 
productief blijven. De omslag in loopbaancultuur 
die daarbij hoort wint maar langzaam terrein. 
Hooguit worden de grenzen, die vroeger al 
bij 50 jaar lagen, wat opgetrokken. Daarbij 
hoort ook de algemene opvatting dat in een 
productieomgeving een loopbaan vóór het 45ste 
jaar gerealiseerd moet zijn. Loopbanen in de 
productieomgeving worden nog vaak gezien als 
het verticaal doorgroeien naar functies met 
meer coördinerende en toezichthoudende taken 
en minder uitvoerende taken. Bijvoorbeeld naar 
teamleider, assistent werkplaatschef, produc-
tieplanning en coördinatie. Na het 45e jaar ebt 
het bezig zijn met een loopbaan langzaam weg. 
Deze cultuur verklaart beter waarom oudere 
werknemers minder bezig zijn met een loop-
baan dan hun leeftijd als zodanig. Hierdoor mag 
ook verwacht worden dat, als gevolg van het 
langer moeten doorwerken van werknemers, de 
loopbaancultuur eveneens verandert. Indien een 
groter percentage werknemers na hun 50ste jaar 
blijft doorwerken, wordt dit steeds meer als 
normaal beschouwd en zal de leeftijd waarbij 

werknemers hun einddoel bereikt willen hebben 
naar boven verschuiven. De huidige cultuur is 
echter nog niet zover.

Veranderende loopbanen
De hierboven geschilderde loopbaancultuur 
is het sterkst aanwezig in de fysieke produc-
tieomgeving: de drukkerij, de nabewerking, 
de assemblage. Wat bij deze afdelingen ook 
meespeelt is dat verticale loopbanen steeds 
meer worden afgesneden. Een belangrijke reden 
daartoe is dat coördinerende en leidinggevende 
taken complexer zijn geworden. Dit ligt niet aan 
het complexer worden van de fysieke productie, 
maar aan het toenemen van specifieke midden-
managementtaken. Bijvoorbeeld het werken 
volgens ISO-procedures, het ontwikkelen van 
een kwaliteitszorgsysteem, het houden van 
functioneringsgesprekken en het vervullen van 
een intermediaire rol tussen de bedrijfsleiding 
en de werkvloer. Dit veroorzaakt dat bedrijven 
meer communicatieve en managementcompe-
tenties gaan opstellen voor coördinerende en 
leidinggevende functies. Gezien de praktische 
grafisch-technische opleidingsachtergrond van 
productiepersoneel wordt het steeds moeilijker  
deze toenemende kloof te overbruggen.  
Daar komt nog bij dat er steeds meer grafische 
schoolverlaters op de arbeidsmarkt komen 
met een grafisch-bedrijfskundige opleiding, en 
steeds minder met een grafische productiekwali-
ficatie. Bedrijven proberen hun gekwalificeerde 
productiemensen langer in de productiefuncties 
vast te houden. 
Degenen die wel meer verticale loopbaanper-
spectieven krijgen, zijn ongekwalificeerde 
werknemers. Doordat bedrijven steeds moeilij-
ker aan gekwalificeerde drukkers en nabewer-
kers kunnen komen, worden ongekwalificeerde 
werknemers gestimuleerd door te groeien naar 
gekwalificeerde functies. Vaak gebeurt dit via 
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korte en praktische instructietrainingen waar-
mee mensen flexibel inzetbaar worden achter 
een pers, vouw of snijmachine.
Door de hierboven geschetste ontwikkeling 
worden loopbanen omgebogen naar horizontale 
verschuivingen tussen gelijksoortige functies. 
Het beleid dat veel bedrijven de laatste jaren 
voeren om meer flexibele inzetbaarheid te krij-
gen, past hier in. Ook voor werknemers zitten  
er grote voordelen aan flexibele inzetbaarheid  
over een groter aantal taken in de productie. Zij 
worden daardoor minder kwetsbaar voor inno-
vaties omdat ze gemakkelijker kunnen schuiven 
tussen werkzaamheden. Bijkomend voordeel is 
dat werknemers regelmatig bijgeschoold moeten 
worden om flexibel inzetbaar te worden en te 
blijven. Hierdoor neemt hun ‘transferwaarde’ op 
de arbeidsmarkt ook toe, waardoor ze minder 
kwetsbaar worden bij reorganisatieontslag.

Erosie van kennis en vaardigheden
Duurbelasting — het aantal jaren dat mensen in 
eenzelfde functie werken — speelt volgens de 
bedrijven een belangrijke rol met betrekking 
tot de breedte in kennis- en vaardigheid die 
werknemers hebben. Lange tijd in een functie 
werken erodeert kennis en vaardigheden waarop 
geen beroep wordt gedaan, maar die vroeger 
wel aanwezig is geweest. Daartegenover staat 

dat mensen die lange tijd hetzelfde werk doen 
meer specialistische kennis en vaardigheden ont-
wikkelen, hetgeen voor het bedrijf zeer waarde-
vol kan zijn. Het probleem ontstaat pas als door 
ontwikkelingen vanuit het bedrijf of vanuit de 
werknemer zelf sprake is van een noodzakelijke 
functieverandering.
Een groot probleem kan ontstaan als een bedrijf 
besluit te gaan automatiseren waarbij de inhoud 
van functies sterk verandert. Dit is het geval 
geweest bij traditionele prepressfuncties als 
micro- en macromontage, reproductiefotografie 
en plaatvervaardiging. Het is ook gebeurd bij de 
automatisering van de advertentieopmaak bij 
krantenredacties. Het is gebeurd bij diepdrukke-
rijen waar afzonderlijke functies als afdraaien, 
verkoperen, graveren en transport zodanig 
werden geautomatiseerd dat de specifieke vaar-
digheden van de afzonderlijke functies moesten 
worden omgezet in generieke operatorvaardig-
heden waarmee werknemers op alle apparatuur 
inzetbaar werden. Door de automatisering ver-
dween veel specialistische vakkennis waardoor 
flexibele inzetbaarheid mogelijk werd. Ook in de 
druktechniek is een voortgaande automatisering 
zichtbaar die leidt tot steeds meer operato-
rachtige functies. Geautomatiseerde persen zijn 
bovendien veel sneller dan handbediende persen 
waardoor het productietempo sterk toeneemt. 
Dit veroorzaakt meer werkdruk en stress. Vooral 
het karakter van de drukker bepaalt of deze 
zo’n snelle pers ambieert of liever aan een 
handbediende pers in een rustiger productie-
tempo wil werken. Leeftijd speelt daarbij wel 
een rol omdat oudere werknemers minder de 
ambitie hebben zich via een grote productie-
output te bewijzen. Oudere werknemers willen 
zich eerder bewijzen door kwaliteit te leveren 
of productieproblemen op te lossen. In beide 
gevallen bewijzen zij zich door het tonen van 
hun grote productie-ervaring.

Flexibele inzetbaarheid 
maakt werknemers minder 
kwetsbaar voor innovaties
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4.3 Naar een effectief 
personeelsbeleid

Relatief veel werknemers proberen na verloop 
van tijd uit de fysieke productieomgeving weg te 
komen en door te groeien naar voorbereidende, 
ondersteunende, commerciële of leidinggevende 
functies. Competenties die daarbij belangrijk 
worden gevonden, zoals proceskennis, kennis 
van het bedrijf en haar mogelijkheden, relaties 
hebben binnen het bedrijf en klanten begrijpen, 
worden door werknemers pas in de loop van hun 
diensttijd langzaam verworven. Vroeger waren 
dit de belangrijkste kwalificaties voor dit soort 
functies waardoor veel oudere werknemers 
hierin te vinden zijn. Tegenwoordig zijn naast 
de genoemde competenties ook specialistische 
professionele competenties nodig waardoor 
loopbaanroutes naar dit soort functies steeds 
meer worden afgesloten. Hierdoor blijven werk-
nemers steeds meer ‘gevangen’ in de fysieke 
productieomgeving en worden loopbaanmoge-
lijkheden beperkt tot verticale functieverande-
ringen. Bedrijven ervaren dit als een knelpunt 
omdat enerzijds de discussie over loopbanen 
toeneemt terwijl anderzijds de mogelijkheden 
beperkter worden. Dit gebrek aan loopbaanmo-
gelijkheden veroorzaakt ook dat bedrijven dit 
onderwerp liever niet beleidsmatig aan de orde 
stellen, maar een voorkeur hebben voor  een af-
wachtende benadering. Pas als werknemers zelf 
aangeven niet meer in de productie te willen 
werken, wordt er naar een individuele oplossing 
gezocht. Bedrijven zijn wat dat betreft op hun 
hoede. Ze wekken liever geen verwachtingen 
waar ze later last van zouden kunnen krijgen als 
meer mensen er gebruik van willen maken. Veel 
managers willen alle opties zolang mogelijk in 
eigen handen houden. Bedrijven die deelnamen 
aan het onderzoek spreken soms hun voorkeur 
uit voor het intern oplossen van vacatures omdat 

hierdoor loopbaanperspectief gecreëerd kan 
worden. Toch is men gelijktijdig terughoudend 
met het voeren van loopbaangesprekken met het 
gehele personeel omdat daarmee al snel ver-
wachtingen gewekt kunnen worden over wie in 
aanmerking komen voor toekomstige vacatures. 
Deze overwegingen remmen ook andere vormen 
van personeelsbeleid, zoals functioneringsge-
sprekken en het maken van een opleidingplan. 
Het is in de praktijk makkelijker te verkopen dat 
Jan wel een opleiding mag en Piet niet, als voor 
Jan een nieuwe machine wordt aangeschaft.

Funest ontziebeleid
Ontziebeleid is binnen grafische bedrijven vaak 
toegepast in perioden van hoogconjunctuur en 
tijdens de invoerfasen van innovaties. Door het 
ontzien van werknemers die geen zin hadden 
in nieuwe technologieën of kampten met een 
grote scholingsachterstand, werden op korte 
termijn weerstanden vermeden. Bovendien 
waren er genoeg jonge werknemers die graag bij 
innovaties betrokken wilden worden. Voor hen 
was dit vaak een kans om snel door te groeien 
naar een zelfstandige functie. Als na verloop 
van tijd de nieuwe technologie dominant wordt, 
ontbreekt steeds meer de ruimte om te kunnen 
experimenteren en te oefenen. Directe produc-
tieve inzetbaarheid wordt dan de norm. Voor 
een zorgvuldige omscholing is vaak geen ruimte 
meer waardoor medewerkers snel boventallig 
raken en zeer kwetsbaar worden indien ze nood-
gedwongen via de arbeidsmarkt op zoek moeten 
naar een andere baan. Daarom lijkt het beter 
terughoudend te zijn met een algemeen ontzie-
beleid, maar direct iedere werknemer intensief 
om- en bij te scholen. Hierdoor kan innovatieve 
uitsluiting van werknemers makkelijker voorko-
men worden. Op dezelfde manier werkt ontzie-
beleid ter vermindering van fysieke belasting 
door. Beter is het om ergonomische maatregelen 
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te nemen in technologisch en in arbeidsorgani-
satorisch opzicht. In technologisch opzicht kan 
gedacht worden aan robotisering en automatise-
ring van repeterende fysiek zware handelingen. 
In arbeidsorganisatorisch opzicht betekent dit 
ergonomische roosters voor ploegendiensten,6 
verbreden van functies en inbouwen van meer 
variatie in werkzaamheden. Steeds meer grafi-
sche bedrijven kiezen bewust voor deze stra-
tegie omdat ze in de afgelopen 15 jaar ervaren 
hebben wat de gevolgen waren van té algemeen 
toegepast ontziebeleid. Bovendien worden de 
gevolgen ervan door de wet Poortwachter en de 
afschaffing van de prépensioenregelingen steeds 
minder te dragen voor bedrijven. 

Vergroten van mobiliteitskansen
Werknemers in veel traditionele grafische 
bedrijven waren gewend in sterk gescheiden 
productieafdelingen te werken. En zelfs binnen  
deze afdelingen bestond vaak de traditie dat 
werknemers altijd achter hun eigen pers, 
vouw- of snijmachine werkten. Roulatie over de 
machines kwam weinig voor. Werknemers wilden 
dat zelf ook niet. Op grote krantendrukkerijen 
werd weliswaar in productieteams gewerkt 
maar in een vaste hiërarchie en taakverdeling. 
Doorschuiven gebeurde alleen via een smalle 
trechter waarbij een leerling doorstroomde naar 
B-drukker en na een lange staat van dienst soms 
A-drukker (ploegbaas) kon worden. Weliswaar 
kon de productie zo redelijk efficiënt gedraaid 
worden — omdat ieder een hoge mate van  
routine ontwikkelde — maar organisatorisch 
zat daarmee alles nogal vast. Een verkokerde 
organisatiestructuur sluit werknemers in fysiek 
gescheiden monodisciplinaire 7 afdelingen op, 
ontneemt hen het zicht op het totale productie-
verloop, vergroot de vorming van subculturen en 
belemmert dat werknemers kennis opdoen van 
andere disciplines binnen de organisatie. 8

Tegenwoordig kiezen bedrijven er steeds meer 
voor te werken met multidisciplinaire productie-
teams die verantwoordelijk zijn voor het gehele 
productieproces. Daarbij wordt gestreefd naar 
flexibele inzetbaarheid zodat er gerouleerd 
kan worden over de verschillende machines en 
werkzaamheden. Sommige bedrijven gaan zelfs 
zover dat ze nieuwe werknemers eerst een week 
bij alle voorkomende werkzaamheden laten 
meelopen, om hen in contact te brengen met 
het gehele productieproces en alle medewerkers 
binnen het bedrijf. De ambitie daarachter is te 
voorkomen dat mensen zich al te zeer ‘opsluiten’  
in hun afdeling waardoor ze na verloop van 
jaren steeds moeilijker kunnen meebewegen 
met noodzakelijke veranderingen. Zeker als zo’n 
verandering ingrijpende gevolgen heeft, zoals 
het verdwijnen van traditionele functies in krim-
pende afdelingen en het ontstaan van nieuwe 
functies op andere afdelingen.

Leren omgaan met levensfasen
Door alle publiciteit zijn veel werkgevers zich 
inmiddels meer bewust van de gevolgen van 
de vergrijzing en daarmee het ontstaan van 
knelpunten. Uit verschillend onderzoek 9 blijkt 
dat bedrijven de afgelopen jaren nog weinig 
systematisch loopbaangericht personeelsbeleid 
ontwikkeld hebben dat rekening houdt met ver-
schillende levensfasen. Nog steeds is het beleid 
vaak vooral gericht op een versoepeling van de 
uitstroom aan het eind van de loopbaan. En dat 
geldt met name ook voor veel grafische bedrij-
ven. 10 Inmiddels groeit het aantal bedrijven dat 
bezig is met het ontwikkelen van dit beleid.
Door een eenzijdige nadruk te leggen op de 
gevolgen van de vergrijzing, lopen bedrijven het 
risico te snel te kiezen voor een verjongingsstra-
tegie die gemakkelijk uitmondt in het toepassen 
van leeftijdsdiscriminatie in het wervingsbeleid. 
Het is beter de vergrijzing als een gegeven te 
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beschouwen waarmee een bedrijf moet leren 
omgaan, vergelijkbaar met het leren omgaan 
met een nieuwe technologie. Alle energie die 
bedrijven stoppen in het vermijden van vergrij-
zing kan beter benut worden om een leeftijds-
bewust personeelsbeleid te ontwikkelen. 
Werkgevers accepteren bijvoorbeeld dat jongere 
werknemers veel scholings- en inwerkkosten 
met zich meebrengen, terwijl  bekend is dat de 
mobiliteit onder jongere werknemers het grootst 
is. Investeren in opleiding van oudere werkne-
mers brengt dus minder investeringsrisico’s met 
zich mee. Een gedeelte van de geconstateerde 
‘knelpunten’ kan voorkomen worden door be-
leidsmaatregelen. Daarbij kan worden gedacht 
aan maatregelen om té eenzijdige ervarings-
concentratie in een loopbaan te ondervangen of 
te vermijden, het minder vrijblijvend betrekken 
van oudere werknemers bij innovatieprojecten 
en het integreren van het arbobeleid in het  
totale ondernemingsbeleid. TNO voert onder-
zoek uit bij bedrijven om de kosten en baten 
van ergonomische maatregelen in financieel 
opzicht te kunnen berekenen. Door dit laatste 
kunnen investeringskosten ook doorgerekend 
worden op hun ergonomische inverdieneffecten 
en hun verhoging van de inzetbaarheid van  
het zittende personeel. Loopbaanbeleid kan  
alleen in gang worden gezet wanneer alle  
medewerkers erbij worden betrokken.  
Een belangrijke voorwaarde om dit voor elkaar 
te krijgen, is het regelmatig voeren van functio-
nerings- en loopbaangesprekken.

1 Kenniscentrum GOC (2003), Knelpuntenanalyse 

 Grafimedia arbeidsmarkt 20022003.

2 Het eerste plan voor vervroegde uittreding werd in 

1975 gelanceerd door Toon Riemen, bestuurslid van het 

Nederlands Katholiek Vakverbond. Eind 1976 en begin 

1977 startte minister Boersma een tijdelijk experiment 

in twee sectoren. Werknemers in het onderwijs en in de 

bouw kregen vanaf respectievelijk 1 december 1976 en  

1 april 1977 voor één caoperiode de mogelijkheid om 

op 63 of 64jarige leeftijd te stoppen met werken.  

In de jaren daarna werd het experiment verder 

uitgebreid naar de Rotterdamse haven en de metaal

industrie. In 1980 werd het experiment omgezet in een 

structurele regeling door Willem Albeda, de minister 

van Sociale Zaken in het KabinetVan Agt I.

3 Kenniscentrum GOC (2003), Beeldvorming oudere  

werknemers in grafimediabranche.

4 TNO Arbeid (2006), Ziekteverzuim in Nederland.

5 Kenniscentrum GOC (2003), Vooronderzoek Age  

Unlimited grafimediabranche.

6 Ergonomische ploegendienstroosters beantwoorden  

aan regels die schade ten gevolge van langdurige  

ploegendienstbelasting zoveel mogelijk minimaliseren. 

De Déhora Consultency Group heeft bijvoorbeeld zo’n 

set aan regels ontwikkeld.

7 Monodisciplinair: sterk gelijksoortige specialistische 

functies.

8 TNO Arbeid en Kenniscentrum GOC (2005), ‘Innovatie  

en vergrijzing’. Uitgave Kenniscentrum GOC.

9 Henkens, K en H. van Solinge (2003) ‘Het eindspel: 

Werknemers, hun partners en leidinggevenden over 

uittreden uit het arbeidsproces’. Kon. Van Gorcum, 

Assen; Leisink, P, J. Thijssen en E. Walter (2004) ‘Langer 

doorwerken met beleid: De praktijk van ouderenbeleid 

in arbeidsorganisaties’. Universiteit Utrecht;  

Kenniscentrum GOC (20022005) Onderzoeksprojecten 

Age Unlimited. Veenendaal.

10 Leisink P., J. Thijssen en E. Walter (2004), ‘Langer 

doorwerken met beleid: De praktijk van ouderenbeleid 

in arbeidsorganisaties’. Universiteit Utrecht.
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AVO Algemeen Vormend Onderwijs (MAVO/VMBOTL,
 HAVO, VWO)
BBL Beroepsbegeleidende Leerweg (MBOwerkend leren; 

opvolger van leerlingwezen)
BOL Beroepsopleidende Leerweg (MBOdagonderwijs)
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CIM Computer Integrated Manufacturing (geïntegreerd 

werkproces via computersysteem)
CTP Computer To Plate (geautomatiseerde drukvorm

vervaardiging)
DI Direct Imaging (drukvormvervaardiging direct op  

de pers d.m.v. laserbelichting)
DTP Desk Top Publishing (opmaak tekst en beeld via  

de computer)
EDI Electronic Data Interchange (digitale uitwisseling 

van gegeven)
EDSF Electronic Document Systems Foundation
EU Europese Unie
EZ Ministerie van Economische Zaken
HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs  

(opvolger van HBS)
HBO Hoger Beroepsonderwijs
HBS Hogere Burger School
HR Human Resource (menselijk kapitaal)
HRM Human Resource Management (personeelsbeleid)
ICT Informatie en Communicatie Technologie
ISO International Organization for Standardization
IT Informatie Technologie
KIEM Kunsten Informatie en Media
KMBO Kort Middelbaar Beroepsonderwijs  

(opgegaan in MBOdagonderwijs)
KVGO Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen

LBO Lager Beroepsonderwijs (opvolger van LTS; 
 opgevolgd door VBO)
LTS Lagere Technische School (opvolger van ambacht

school; opgevolgd door LBO)
MAVO Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs  

(opgevolgd door VMBOTL)
MBO Middelbaar Beroepsonderwijs
MKB Midden en Kleinbedrijf (<100 werkzame personen)
NDP Vereniging van De Nederlandse Dagbladpers
NIDI Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  

Wetenschappen
OSA Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek
POP Persoonlijk Opleidingsplan
SCP Sociaal Cultureel Planbureau (onderzoeksinstituut 

van de overheid)
VBO Voorbereidend Beroepsonderwijs
VEA Vereniging van CommunicatieAdviesbureaus
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs  

(samenvoeging VBO en MAVO)
VMBOBB VMBOBasisberoepsgerichte leerweg
VMBOGL VMBOGemengde leerweg
VMBOKB VMBOKaderberoepsgerichte leerweg
VMBOTL VMBOTheoretische Leerweg (opvolger van MAVO)
VO Voorgezet Onderwijs (na de basisschool)
VUT Vervroegde Uittreding
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs  

(Lyceum en Gymnasium)
WAO Wet Arbeidsongeschiktheid (opgevolgd door WIA)
WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs
WIA wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WO Wetenschappelijk Onderwijs (Universiteit)

Lijst van afkortingen
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