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Inleiding

Arbeidsmarktonderzoek in de landbouwmechanisatie

Uit een vergelijking tussen cijfers van verschillende sectoren kwam naar voren dat de gemiddelde leeftijd 
van de werknemers in de landbouwmechanisatie 38 jaar is en hiermee veel lager dan in andere sectoren 
waar de gemiddelde leeftijd circa 44 jaar bedraagt. De instroom vanuit het onderwijs is vergelijkbaar 
met andere sectoren. Dit kan betekenen dat er een situatie bestaat dat een relatief groot aandeel van 
de werknemers vroegtijdig de bedrijven uitstroomt, waardoor een tekort kan ontstaan aan ervaren 
vakbekwaam personeel. 

Deze cijfers en mogelijke effecten op de arbeidsmarkt in de landbouwmechanisatie was voor Fedecom 
de reden om een onderzoek te houden onder bedrijven en werknemers. Alert Marktonderzoek 
is door Fedecom gevraagd om te helpen bij dit onderzoek. Het marktonderzoek onder bedrijven 
heeft plaatsgevonden in april en geeft inzicht in de in- en uitstroom van werknemers in de 
landbouwmechanisatie  en wat de belangrijkste redenen zijn  voor het aannemen van nieuwe werknemers 
en het vertrek van werknemers uit het bedrijf. Hierbij is het vooral interessant wat de reden van 
vertrek in van jonge werknemers. In de bijgevoegde rapportage worden de resultaten uit het onderzoek 
weergegeven. Naar aanleiding van dit onderzoek worden ook nog een aantal verdiepende telefonische 
interviews gehouden om meer duiding te geven aan de cijfers.

Het enquête onder werknemers wordt binnenkort door OOM verspreid onder de werknemers in de 
landbouwmechanisatie. Wij willen de werkgevers dan ook vriendelijk vragen om bij hun werknemers 
aandacht te vragen voor deze enquête. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk werknemers deelnemen 
om een betrouwbaar beeld te krijgen over hoe zij hun werk en de sector ervaren. Ook onder werknemers 
houden wij aansluitend een aantal verdiepende interviews. 

De inzichten uit beide onderzoeken moet leiden tot acties die kunnen worden ondernomen om de 
werknemers (nog) beter te binden aan hun bedrijf en de landbouwmechanisatie.
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Doelgroep
De vereniging Fedecom, opgericht op 1 juli 2013 bestaat uit bijna duizend leden. Lid zijn alle ca. 250 leden 
van voorheen Federatie Agrotechniek (waaronder fabrikanten en importeurs) en ca. 700 leden van Centraal 
Orgaan Mechanisatiebedrijven (dealers). Ongeveer 15.000 medewerkers in veelal in de functie monteur 
zijn werkzaam bij deze bedrijven. 80 tot 90% bestaat uit het MKB. Fedecom vertegenwoordigt de volgende 
vijf bedrijfstypen: groentechniek, industrie & intern transport, landbouwtechniek, tuinbouwtechniek en de 
veehouderijtechniek

Aanleiding
De gemiddelde leeftijd van de werknemers in de agrotechniek is 38 jaar en hiermee veel lager dan in 
andere sectoren waar de gemiddelde leeftijd circa 44 jaar bedraagt. De instroom vanuit het onderwijs 
is vergelijkbaar met andere sectoren. Dit betekent dat een relatief groot aandeel van de werknemers de 
bedrijven uitstroomt waardoor een tekort ontstaat aan vakbekwaam personeel. 

Doelstelling
Fedecom wil door een marktonderzoek onder bedrijven en optioneel onder werknemers inzicht krijgen 
in de uitstroom van jonge werknemers uit de agro technische bedrijven en de reden voor het verlaten 
van deze bedrijven. Verder wil Fedecom graag weten welke acties kunnen worden ondernomen om de 
uitstroom te beperken.

Dataverzameling 
Bedrijven in de agrosector en docenten hebben in de week van 28 maart een e-mail ontvangen waarin 
zij werden uitgenodigd om een enquête in te vullen. Een week later hebben de bedrijven en docenten die 
tot dan toe de enquête niet hadden ingevuld een reminder e-mail ontvangen met de vraag om dit alsnog 
te doen. De responsperiode hebben wij dinsdag 19 april 2022 afgesloten. In totaal hebben 289 van de 
1.447 bedrijven de enquête ingevuld. Dit betekent, dat 20% van de bedrijven die een uitnodiging hebben 
ontvangen, deel heeft genomen aan het onderzoek. In totaal hebben 50 docenten een e-mail ontvangen 
met het verzoek voor deelname aan de enquête. 23 docenten hebben de enquête ingevuld oftewel 46% van 
het totaal. 

Interpretatie van de resultaten
De resultaten in de rapportage worden op totaalniveau weergegeven. In het eerste deel worden de 
resultaten van het onderzoek onder bedrijven weergegeven en in het tweede deel de docenten. De 
resultaten van de vragen zijn gebaseerd op 289 enquêtes onder bedrijven en 23 docenten. Indien vragen 
niet van toepassing waren voor bedrijven en docenten of wanneer zij geen antwoord konden geven op 
vragen dan zijn deze voor wat betreft die vraag buiten het onderzoeksresultaat gehouden. In de rapportage 
wordt vertrouwelijk omgegaan met de gegevens en antwoorden van de bedrijven en docenten. Resultaten 
zijn niet te herleiden naar antwoorden van individuele personen

1 Onderzoeksverantwoording
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Sector bedrijf actief & functie deelnemer

11%

17%

18%

19%

71%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tuinbouwtechniek

Veehouderijtechniek

Groentechniek

Industrie & intern
transport

Landbouwtechniek

Alle bedrijven (n=289)

2%

3%

6%

8%

26%

51%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Meewerkend
leidinggevende

Commerciële functie

P&O-er (Personeel &
Organisatie) / HRM

Bedrijfsleider

Administratie

Directeur/eigenaar

Functie deelnemerFunctie deelnemer

Alle bedrijven (n=89)

Functies binnen het bedrijf & problemen in-/uitstroom niet technische functies

19%

27%

37%

40%

59%

79%

87%

91%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bedrijfsleider

Praktijkopleider / 
werkplekbegeleider

Meewerkend leidinggevende

Commerciële functie

Directeur eigenaar

Administratie

Monteur / technisch specialist

Functies binnen het bedrijf

Alle bedrijven (n=89)

Alle bedrijven (n=89)

Ja
18%

Nee
82%

Heeft u problemen bij de in- en 
uitstroom van niet technische functies?

P&O-er (Personeel &
Organisatie) / HRM

Deel 1  Resultaten onderzoek bedrijven
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Aantal werknemers met een technische functie & typen functies

Technicus

Hulpmonteur

Hoofdmonteur

Magazijnmedewerker

Chef werkplaats

Servicemonteur

Typen technische functies bij bedrijven

Alle bedrijven met werknemers met een 
technische functie (n=274)

< 35 jaar
38%

35-50 jaar
35%

>= 50 jaar
27%

Gemiddeld 16,9 werknemers
met een technische functie

95% van de bedrijven heeft werknemers met een technische 
functie in dienst eventueel inclusief de deelnemer aan de 
enquête (dit is exclusief uitzendkrachten, ZZP-ers...)

Alle bedrijven met werknemers met een technische functie

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30%

36%

47%

55%

59%

77%

Vooropleiding en niveau werknemers met een technische functie

Het hoogste aandeel bedrijven heeft werknemers met technische 
functies in dienst met een vooropleiding MBO niveau 4. Deze bedrijven
hebben gemiddeld 5,3 werknemers met deze vooropleiding.

Alle bedrijven met werknemers met een technische functie (n=258)

Vooropleiding en niveau Aandeel bedrijven met technische
werknemers met vooropleiding en
niveau

Gemiddeld
aantal
werknemers

VMBO / MAVO 29% 5,1

MBO niveau 1 12% 3,8
MBO niveau 2 33% 2,6
MBO niveau 3 67% 4,7
MBO niveau 4 80% 5,3
HBO / bachelor 26% 4,9
Universiteit / doctoraal 3% 4,4
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MBO studenten in het bedrijf

Het hoogste aandeel bedrijven werkt met BBL studenten (81%) Deze bedrijven hebben op dit moment 
gemiddeld 1,6 BBL studenten aan het werk.  

Typen studenten Aandeel bedrijven met  typen 
studenten werkzaam op dit 
moment of in het verleden

Gemiddeld aantal 
studenten op 

dit moment

81% 1,6

BOL studenten

BBL studenten

50% 1,1

Werken niet met studenten vanuit
een technische MBO opleiding

12%

Alle bedrijven met werknemers met een technische functie (n=274)

BBL 
studenten

41%
BOL

studenten
8%

Wij hebben
geen voorkeur

51%

Voorkeur  typen
studenten in de toekomst

Alle bedrijven die werken
met studenten (n=242)

82L

2%

3%

3%

61%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Is zeer wisselend

Nee, anders namelijk

Nee, gaan naar
een andere sector

Nee, gaan bij andere
bedrijven werken in...

Ja, blijven bij het bedrijf

Blijven de BBL studenten werken bij uw bedrijf na hun diplomering?

Bedrijven met BBL studenten (n=222)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Is zeer wisselend

Nee, anders namelijk

Nee, gaan naar
een andere sector

Nee, gaan bij andere
bedrijven werken in...

Ja, blijven bij het bedrijf

?6L

2%

3%

10%

33%

Blijven de BOL studenten werken bij uw bedrijf na hun diplomering?

Bedrijven met BOL studenten (n=126)
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Begeleiding van MBO studenten in het bedrijf

56%

30%

89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

School

Externe begeleiding (MentorPlus
programma van Fedecom)

Praktijkopleider
binnen het bedrijfd

Op welke wijze worden BBL studenten begeleid?

10%

8%

49%

38%

41%

54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

BOL studenten (n=138)

BBL studenten (n=222)

Hoe belangrijk is begeleiding voor het behoud van MBO studenten binnen uw bedrijf?

Neutraal Belangrijk Heel belangrijk

Bedrijven met BBL studenten (n=221)

57%

15%

90%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

School

Externe begeleiding (MentorPlus
programma van Fedecom)

Praktijkopleider
binnen het bedrijfd

Op welke wijze worden BOL studenten begeleid?

Bedrijven met BOLL studenten (n=134)
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Personeelsbeleid

Alle bedrijven met werknemers met een technische functie (n=274)

Vragen met betrekking tot het personeelsbeleid Ja In beperkte mate Nee

Hebben werknemers de mogelijkheid om jaarlijks bijscholing, producttraining te volgen? 9% 1%
Werknemers werken individueel? 30% 3%
Weet u hoe tevreden of ontevreden uw werknemers zijn? 32% 2%
Legt het bedrijf samen met werknemers individuele afspraken vast over opleiden? 33% 16%

Heeft het bedrijf met werknemers functionerings- en beoordelingsgesprekken? 32% 18%

Hebben werknemers doorgroeimogelijkheden binnen uw bedrijf? 47% 5%
Heeft het bedrijf functiebeschrijvingen? 30% 23%
Werknemers hebben de vrijheid om het werk zelf in te richten? 50% 8%
Is er een inwerkprogramma voor nieuwe werknemers? 44%

90%
67%

65%
51%
51%

48%
48%

42%
34% 23%
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Werving nieuwe werknemers voor technische functies vanaf begin 2020 tot nu

4%

10%

20%

36%

36%

40%

40%

46%

52%

57%

70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

UWV

Collegabedrijven (andere...)

Uitzendbureaus

Informele netwerken

Scholen

Vacature website

Vacatures in lokale media

Open sollicitaties / bieden zichzelf aan

Aangedragen door werknemers

Eigen website

Social media

Hoe werven bedrijven nieuwe werknemers voor technische functies?

Alle bedrijven met werknemers met technische functies (n=269)

< 35 jaar
67%

35-50 jaar
23%

>= 50 jaar
10%

Bedrijven hebben gemiddeld 3,0 werknemers aangenomen

76% van de bedrijven heeft werknemers met een technische functie 
aangenomen vanaf 2020 tot nu (dit is exclusief uitzendkrachten, ZZP-ers...)

Alle bedrijven met werknemers met een technische functie hebben aangenomen  (n=207)
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Reden werving nieuwe werknemers voor technische functies en verwachtingen die bedrijven hebben

15%

24%

36%

43%

74%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nieuwe expertise nodig
in het bedrijf

Jonge werknemers (tot 35 jaar)
vertrekken

Pensionering werknemers

Vertrek werknemers anders
dan pensionering

Groei bedrijf

Belangrijkste redenen voor het aannemen van  nieuwe werknemers voor technische functies

Alle bedrijven met werknemers met technische functies (n=26)

Alle bedrijven met werknemers met technische functies (n=26)

17%

20%
22%

36%
36%

40%
50%

59%
64%
66%

74%
79%
80%
81%

84%

Taalvaardigheden
Plannen en organiseren

Kennis van veiligheid en milieu
Werken met de computer/IT

Creativiteit
Omgaan met veranderingen

Communicatieve vaardigheden
Initiatief

Werken in teamverband
Flexibiliteit

Willen leren
Probleemoplossen vermogen

Willen werken
Zelfstandig werken

Vaktechnische vaardigheden

Belangrijkste verwachtingen van  nieuwe werknemers met technische functie
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Vertrek werknemers met technische functie vanaf begin 2020 tot nu

17%

34%

43%

51%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Eigen bedrijf gestart

Gaan verder als ZZP-er

Werken bij een ander bedrijf
binnen de sector

Werken bij een bedrijf buiten
de sector, welke...

Wat gaan jonge werknemers die zijn vertrokken doen?

Bedrijven waar jonge werknemers met technische functies zijn vertrokken (n=134)

< 35 jaar
56%35-50 jaar

29%

>= 50 jaar
15%

Bedrijven hebben gemiddeld 2,9 werknemers zien vertrekken

62% van de bedrijven heeft werknemers met een technische functie die zijn vertrokken (op eigen initiatief of door ontslag) 
vanaf 2020 tot nu (dit is exclusief uitzendkrachten, ZZP-ers...)

Alle bedrijven met werknemers met een technische functie waar werknemers zijn vertrokken (n=164)
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Vertrek werknemers met technische functies

1%
3%

7%
11%
11%
12%
12%
14%

21%
23%
25%
25%

32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Krimp bedrijf
Vanwege secundaire arbeidsvoorwaarden

Arbeidsconflict
Slechte werk-/privé balans
Onregelmatige werktijden

Wachtdienst storingen

Werk te zwaar
Beperkte doorgroeimogelijkheden

Pensionering
Jonge medewerkers (tot 35 jaar)

Aard van het werk
Vanwege salaris/primaire...

Medewerker gaat verder als ZZP-er

Belangrijkste redenen voor het vertrek van werknemers met technische functie

Belangrijkste redenen voor het vertrek jonge werknemers met een technische functie

Alle bedrijven met werknemers met technische functies (n=243)

2L
6L
RL
YL
JL
27L
27L

2?L
2?L
2YL

67L
6FL

8YL
R7L

JRL

Krimp bedrijf
Onvoldoende scholingsmogelijkheden

Arbeidsconflict
Slechte relatie met de oudere...

Vanwege secundaire...
Willen meer inspraak in hun eigen werk

Werk te zwaar
Slechte werk-/privé balans

Wachtdienst storingen
Onregelmatige werktijden

Beperkte doorgroeimogelijkheden
Aard van het werk

Vanwege salaris / primaire...
Medewerker gaat verder als ZZP-er

Vaktechnische vaardigheden

Alle bedrijven met werknemers met technische functies (n=210)
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