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MarktMonitor staat voor kwalitatief hoogwaardig
onderzoek op het snijvlak van arbeidsmarkt, innovatieve
ontwikkelingen en scholing. Wij hebben veel expertise op het
terrein van het signaleren van trends en innovaties in diverse
branches en vertalen deze signalen naar heldere beleidsuitgangspunten. Wij doen kwantitatief én kwalitatief onderzoek,
en ontwikkelen nieuwe onderzoeksmethoden en instrumenten, afgestemd op de behoeften van onze klanten. Tot onze
bronnen rekenen wij een uitgebreid en gevarieerd netwerk
van deskundigen.
MarktMonitor vindt het belangrijk een bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling en uitbreiding van kennis en vakmanschap in branches. Om bedrijven en werknemers meer grip te
geven op de trends en ontwikkelingen in hun branche heeft
MarktMonitor nieuwe instrumenten gemaakt waarmee onderwijs en ontwikkelingen in verband worden gebracht met
functieprofielen van werknemers en werkprocessen van bedrijven.
MarktMonitor is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie Nederland (MOA). Op ons onderzoek zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de MOA van toepassing.

Copyright © 2012, MarktMonitor
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de uitgever.
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Inleiding
In dit voorbeeldrapport tonen wij u hoe MarktMonitor u kan helpen zicht te krijgen op uw omgeving.
omgeving In dit rapport worden een
aantal toepassingen getoond met gegevens die u helpen om uw
beleid af te stemmen
mmen op de omgeving. De flexibiliteit en verscheidenheid aan gegevens bieden de mogelijkheid om de informatie op uw eigen, specifieke vraag af te stemmen.
stemmen
Neem gerust contact met ons op als u de mogelijkheden wilt bespreken. Wij wensen u veel plezier
p
bij het lezen van dit rapport!

MarktMonitor
juni 2012
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1 Zicht op uw omgeving

MarktMonitor stelt regionale informatie beschikbaar aan instellingen en organisaties die voor hun beleid deze informatie nodig
hebben. Wij hebben toegang tot uitgebreide databases met gegegeg
vens over demografie, leerlingenaantallen, werkgelegenheid, leerlee
bedrijven, etc.
De informatie uitt onze databases kunt u zelf naar eigen voorkeur
(laten) ontsluiten. Ook bieden wij standaardrapportages aan.
Hierdoor kan de benodigde informatie snel en goedkoop worden
geleverd.

1.1

Soorten gegevens
egevens en bronnen

Voor het zicht op de omgeving zijn de volgende gegevens beschikbaar:
1: Demografie
Aantal inwoners naar:
• Geslacht
• Leeftijd
• Nationaliteit/herkomst
2: Bedrijven
Aantal bedrijven(vestigingen)/instellingen naar:
naar
• Branche (3-cijferig
cijferig SBI-code)
SBI
• Bedrijfsgrootte (in aantal werknemers)

3: Arbeidsmarkt
Aantal werkenden naar:
• Beroep(sgroep)
• Sector
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Aantal werkzoekenden naar:
• Geslacht
• Leeftijd
• Beroep(sgroep)

Aantal vacatures naar beroep(sgroep)

4: Onderwijs
Aanbod onderwijs:
• Aantal instellingen naar soort onderwijs (baasis/vo/mbo/hbo/wo)
• Aantal instellingen naar opleiding
• Aanbod opleidingen
Aantal leerlingen/studenten en gediplomeerden naar:
• Soort onderwijs
• Instelling
• Opleiding
• Sekse
• Schooljaar
5: Leerbedrijven
•

Overzicht leerbedrijven

De gegevens zijn onder meer afkomstig van CBS, KvK, CFi en eigen
eig
onderzoek van MarktMonitor.

1.2

Maatwerk

De hierboven getoonde overzichten zijn gebaseerd op reeds beschikbare gegevens. MarktMonitor biedt ook maatwerk. U kunt
hiervoor zelf gegevens aanleveren. U bezit vaak meer nuttige ini
formatie dan u misschien denkt! Voorbeelden van maatwerk zijn:
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•

Vergelijking werkzoekenden en vacatures naar beb
roep(sgroep)

•

Aantal leerlingen en capaciteit stage-/praktijkvormingsstage
plaatsen

•

Opleidingen leerlingen en beroepen in de regio

•

Benchmark/concurrentieana
Benchmark/concurrentieanalyses

•

Vergelijking leerbedrijven/bedrijven (hoeveel potentiële
leerbedrijven zijn er in de regio?)

•

Vergelijking verzorgingsgebied van een school en werkelijke woonplaatsen leerlingen

•

Reisafstanden en reistijden naar een locatie

In de volgende hoofdstukken
ken zullen we aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien hoe verschillende toepassingen antwoord geven op de informatiebehoefte van organisaties.
organisaties
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2

Arbeidsmarktverkenner

Vraag:
Een provincie wil knelpunten in beeld brengen voor de arbeidsarbeid
markt In welke plaatsen is er over 10 tot 15 jaar een tekort aan ara
beidsaanbod te verwachten? Om hiervoor een eerste indicatie te
verkrijgen wil deze provincie in beeld brengen hoe het aantal jonjo
geren zich in de provincie zal ontwikkelen. Daar waar het aantal
jongeren fors terugloopt, zal het aantal arbeidskrachten over 10
1
tot 15 jaar ook dalen. Hiermee ontstaat een
e mogelijk knelpunt op
de arbeidsmarkt.
Methode:
Onderstaand kaartje laat zien hoe het aantal jongeren zich in de
verschillende gemeenten in de provincie Zeeland zich zal ontwikontwi
kelen tot het jaar 2020. De grootte van de stippen geeft het aantal
jongeren aan, hoe groter, hoe hoger het aantal jongeren in die
gemeente in 2020.
0. De kleur van de stip geeft de
d mate van groei of
krimp aan: hoe feller groen, hoe hoger het percentage groei, hoe
feller rood, hoe hoger het percentage krimp van het aantal jongejong
ren tussen 2011 en 2020.
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figuur 1: Ontwikkeling aantal jongeren in provincie Zeeland 2011--2020 (bron: CBS)

Uit het kaartje blijkt, dat vooral de gemeente Veere met een aanaa
zienlijke daling van het aantal jongeren te kampen krijgt. Ook in
Vlissingen en Sluis zal het aantal jongeren dalen. Kapelle ziet de
komende jaren het aantal jongeren procentueel het meest stijgen.
In 2020 zullen de meeste jongeren te vinden zijn in Middelburg,
Vlissingen, Goes en Terneuzen.
Resultaat:
Op basis van deze gegevens en prognoses van de behoefte aan
werknemers in de toekomst voor de verschillende gemeenten kan
de provincie bijvoorbeeld besluiten het woonklimaat voor jonge
gezinnen in Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen
Vlaanderen te verbeteren en
daarmee
armee mogelijke problemen voor het arbeidsaanbod in de toeto
komst te voorkomen.
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Beroepenmonitor

Vraag:
Een instelling voor arbeidsvoorziening wil voor een regio inzicht
hebben in het aantal bedrijven in verschillende sectoren en in de
beroepen waarin werknemers werkzaam zijn. Hiermee kan zij de
kansen voor werkzoekenden beter inschatten.
Methode
Welke beroepen hebben de werknemers nu die in de bedrijven
werken? In onderstaande tabel zijn de meest voorkomende beb
roepen te zien. Van de beroepen wordt ook de beroepscode gegegeg
ven, zoals deze bij CBS wordt gehanteerd (de SBC-code).
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Aantal

SBC Code

Omschrijving

58 31515

receptionist, baliemedewerker

71 27112

procesoperator glas-,, aardewerk-,
aardewerk papier-, textiel-, voedings- en genotmiddelen-,, procesindustrie (lager)

165 46211

sanitair-,, verwarmingsinstallateur (aanleg en onderhoud); gas-,
gas pijpfitter

237 26410

soldeerder, metaalbrander, -snijder,
snijder, -sloper; lasser (lager)

253 28211

heftruckchauffeur, lier-,, winchdrijver

264 46505

machinebankwerker-monteur
monteur machines, werktuigen, fabrieksinstallaties (excl motoren, elektro)

301 46519

automonteur (onderhoud, reparatie)

389 46504

bedrijfshoofd kleine machine-, voertuig-, vliegtuigfabriek, scheepswerf

447 51618

advertentie-,, reclameacquisiteur; verkoper groothandel, productiebedrijf, zakelijke diensten

503 46514

monteur lift-,, boorinstallaties, machines, werktuigen (excl installatietechniek)
installat

508 26412

machinaal metaalbewerker (excl bankwerk)

514 11122

lader, losser, pakhuis-,, magazijnknecht, verhuizer

565 31701
691 46707

winkelbediende, markt-,, straatverkoper (excl kiosk, vlees); debitant staatsloterij
elektricien-installateur (bouwnijverheid), elektrotechnisch bankwerker-monteur
bankwerker monteur (motoren), elektromonteur huish elektr apa
paraten (middelbaar)

759 47110

procesoperator glas-,, aardewerk-,
aardewerk papier-, textiel-, voedings- en genotmiddelen-,, procesindustrie (middelbaar)

814 51617

acquisiteurs van zakelijke diensten (geen advertenties, reclame, verzekeringen)

834 51301

productieplanner, werkvoorbereider (administratief, excl bijdrage begroting; middelbaar)

903 51507

assistent-boekhouder,
boekhouder, boekhouder, bedrijfskassier, loonadministrateur (middelbaar)

921 71611

groothandelaar, makelaar in roerende goederen, effectenarbitrageant, hoofd kleine afd verkoop, export, inkoop

952 28209

vrachtwagenchauffeur
tabel 1: Aantal werknemers naar beroep (SBC-code),
code), 2012 (gefingeerde data)

Naast sectorspecifieke beroepen zijn er ook beroepen die in veel
sectoren voor komen. Bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur of
boekhouder. Dit zijn beroepen die in veel verschillende soorten
bedrijven aanwezig zijn,, waardoor dit de meest voorkomende beb
roepen zijn.
Resultaat:
Naar aanleiding van deze gegevens, het aantal vacatures voor verve
schillende beroepen en de beroepen waarvoor werkzoekenden
staan ingeschreven kan de organisatie aan werkzoekenden adviseadvis
ren zich bijvoorbeeld naar boekhoudkundige of vrachtwagenvrachtwage
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chauffeur om te scholen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te
vergroten.
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4

Locatiescan
scan

Vraag:
Een ROC wil graag weten wat strategisch de beste plek is om de
vestiging voor techniek neer te zetten met het oog op het potentipotent
eel aan leerlingen uit de verzorgingsgebieden en concurrerende
instellingen in de regio.
Methode:
Om te bekijken waar de meeste potentiële leerlingen zich bevinbevi
den worden in een kaartje het aantal vmbo-leerlingen techniek
gegeven naar vestigingsplaats van de vmbo-instelling.
vmbo
De kleur
geeft de mate van groei weer: paars betekent groei, geel een afa
name van het aantal leerlingen ten opzichte van vorig jaar.
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figuur 2: Ontwikkeling vmbo-leerlingen sector techniek in Zeelend 2011-2012
2011
(gefingeerde data)

Het kaartje toont, dat de groei van het aantal vmbo-leerlingen
vmbo
techniek
niek vooral in Middelburg en Terneuzen te vinden is. Deze
twee gemeenten lijken een goede locatie om een afdeling TechTec
niek van het ROC te vestigen.
Een
en ander aspect dat belangrijk is bij het bepalen van een vestivest
gingslocatie is de woonplaats van de huidige leerlingen. Hieronder
wordt van het leerlingenbestand van het desbetreffende ROC de
woonplaats van de leerlingen in de sector techniek getoond.

20

Zicht op uw Omgeving

figuur 3: Mbo-leerlingen
leerlingen naar woonplaats, incl. vestigingen mbo (gefingeerde data)

Uit deze grafiek blijkt dat van de leerlingen uit de gemeenten VlisVli
singen en Goes het aandeel leerlingen techniek het hoogst is. Het
ROC gaat op basis van deze gegevens op zoek
z
naar een locatie in
deze omgeving. Er is een geschikt gebouw beschikbaar op het bedrijventerrein Vlissingen-Oost.
Oost. Vanuit deze locatie is ook op het
kaartje aangegeven welke plaatsen er binnen een straal van 10 kilometer (hemelsbreed) liggen. Aanvullend kan onderzocht worden
hoe de reistijden per openbaar vervoer zijn. Hieruit blijkt dat vanuit Middelburg en Vlissingen deze locatie goed te bereiken is.
Voor een locatie van een ROC is ook de nabijheid van leerbedrijleerbedri
ven belangrijk. Daarom wordt in onderstaande kaart getoond waar
de leerbedrijven voor de relevante opleidingen zich in de regio bevinden.
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figuur 4:: Percentage leerbedrijven van totaal aantal bedrijven naar gemeente (ge(g
fingeerde data)

Resultaat:
Uit het kaartje blijkt dat in de directe omgeving een groot deel van
de leerbedrijven leerbedrijf voor technische opleiding is. Dit ono
dersteunt het ROC in de keuze voor de locatie op Vlissingen-Oost
Vlissingen
voor de locatie Techniek.
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Leerbedrijven
rijvenzoeker

Vraag:
Kenniscentra (KBB’s) hebben de taak om voor leerlingen in opleiople
dingen voldoende praktijkvormingsplaatsen te bieden. Hiervoor
moeten er voor de opleidingen ook voldoende leerbedrijven zijn.
Een kenniscentrum wil weten wat voor een opleiding de dekking
van de leerbedrijven onder het totale bedrijvenbestand is, met
andere woorden: hoeveel van de bedrijven in de regio zijn er leerlee
bedrijf? Hiermee krijgen het kenniscentrum zicht op het potentieel
aan bedrijven dat nog geen leerbedrijf is.
Methode:
In onderstaande figuur wordt van de verschillende sectoren die
voor de opleiding van belang wat het aandeel leerbedrijven is. Hier
is duidelijkk te zien waar er relatief weinig leerbedrijven zijn. Dat
blijkt uit de grafiek vooral in de Vervaardiging van Farmaceutische
Grondstoffen en Producten te zijn.
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Percentage Leerbedrijven
Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)
Reparatie en installatie van machines en apparaten
Vervaardiging van chemische producten
Vervaardiging van computers en van elektronische en…

Wel

Vervaardiging van elektrische apparatuur

Geen

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en…
Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende
metaalhoudende…
Vervaardiging van overige transportmiddelen
Vervaardiging van producten van rubber en kunststof

0%

20%

40%

60%

80%

100%

figuur 5: Verdeling bedrijven naar wel of geen leerbedrijf, naar sbi-sector
sbi
(gefingeerde data)

In een kaartje wordt de dekking van de leerbedrijven onder het
bedrijvenbestand geografisch weergegeven.
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figuur 6:: Percentage leerbedrijven van totaal aantal bedrijven per gemeente in ZeeZe
land (gefingeerde data)

Uit het kaartje blijkt dat vooral in Borssele er relatief weinig leerlee
bedrijven zijn.
Naast het aantal bedrijven is ook de capaciteit
capacite van de leerbedrijven van belang. Niet
iet alleen het aantal bedrijven en leerbedrijven
worden in beeld gebracht maar ook de grootte van deze bedrijven.
Resultaat
Het kenniscentrum kan op basis van deze gegevens besluiten een
wervingscampagne te beginnen bij bedrijven die zich toeleggen op
de vervaardiging van farmaceutische producten. Hierbij richt men
zich in eerste instantie op de gemeente Borssele.
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6

Uw verkenner

De voorbeelden in dit rapport laten zien hoe de regionale gegevens u kunnen ondersteunen bij het vormgeven van het beleid en
het vinden van antwoorden op uw vragen. De getoonde voorbeelden zijn zeker niet uitputtend
puttend, met de gegevens die zijn verzameld
is het mogelijk een antwoord te vinden op uw specifieke vraag.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw beleid of uw
vragen? Neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag te
woord.
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MarktMonitor
Johan van Oldenbarneveltlaan 11
Postbus 377
3440 AJ Woerden
tel. (0348) 437700
fax (0348) 433111
www.marktmonitor.com
info@marktmonitor.com

