Verkiezingsprogramma
voor een gezonde maakindustrie

Metaalunie:
Geef het MKB-metaal ruimte om
te ondernemen en te groeien
Nieuwe Tweede Kamerverkiezingen
betekenen een nieuw kabinet met een
nieuw beleidsprogramma. Hét moment
om de positie van het MKB-metaal voor
het voetlicht te brengen. Een sector die
als belangrijk deel van de maakindustrie
een cruciale rol speelt bij een innovatief
en goed economisch klimaat in Nederland.
Om deze positie te behouden én te versterken, moeten MKB-metaalbedrijven
de ruimte hebben, om hun vakmanschap optimaal te kunnen inzetten. Dat
leidt tot een productieve maakindustrie,
die zowel in Nederland als internationaal concurrerend onderneemt.
Voor dit goede ondernemersklimaat zijn
een paar uitgangspunten essentieel.
Die uitgangspunten worden in dit ‘verkiezingsprogramma voor een gezonde
maakindustrie’ toegelicht.

Uitgangspunten
1 Beschikbaarheid
van goed opgeleide
vakmensen
2 Een goed
functionerende
arbeidsmarkt
3 Aandacht voor
product- en procesinnovatie
4 Minder en
eenvoudige regels
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NODIG:
Beschikbaarheid 		
van goed opgeleide
vakmensen

Technologieonderwijs is essentieel voor vakmanschap in
onze sector. Van fabrikant tot
toeleverancier is er behoefte
aan toptechnici. Opleiden stopt
nooit, want technologische
ontwikkelingen in bedrijven
stoppen immers ook niet. Het
MKB-metaal draagt zelf fors bij
aan goed technologieonderwijs. Alleen al via het opleidingsfonds OOM wordt hier
jaarlijks ongeveer € 30 mln. in
geïnvesteerd.
De leerroute in technologieonderwijs is gefragmenteerd
en begrensd, naar leer- en
leeftijdsfase. Ook zijn er tegengestelde ontwikkelingen.
Via TechniekPact streven alle
partijen naar samenhang en
versterking, terwijl onderwijsorganisaties worden beperkt
in hun (financiële) middelen,
kennisverwerving en op de
beroepspraktijk gerichte docenten.
Er dreigt de komende jaren
in het technisch (V)MBO een
tekort van 2400 docenten,
waarvan 1500 beroepspraktijk
gericht. Verder zijn er te weinig
mogelijkheden voor werkenden om hun kennisniveau te
ontwikkelen en up-to-date
te houden. Beroepsonderwijs
brengt steeds minder beroepsvaardigheden uit de praktijk
bij, waardoor het karakter
verandert naar algemeen
vormend onderwijs. Dit staat
haaks op de ontwikkeling in de
bedrijven.

Actie en oplossing:

Zet een breed gedragen Nationale Investeringsagenda voor
het technologieonderwijs op;
Hier horen adequate financiële middelen en uitgekiende
publiek-privaat gefinancierde
arrangementen bij die bijdragen aan beroeps- en praktijkgericht technologieonderwijs;

Zorg hierin voor voldoende en
goed opgeleide docenten, met
kennis van de beroepspraktijk;

Stimuleer hierin samenwerking in de hele onderwijsketen van publieke en private
opleidingen, vakopleidingen
en het bedrijfsleven, leidend
tot een doorlopende excellente technologieleerlijn. Vanuit
het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs naar hoger
onderwijs, aansluitend op de
behoefte van de beroepspraktijk.
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NODIG:
Een goed
functionerende
arbeidsmarkt

Uitgebreide en ingewikkelde
regelgeving maakt werkgevers
terughoudend om personeel
aan te nemen. Het gaat hier
om het samenstel van regels
die een gevoel van ‘vliegangst’
veroorzaken, en iemand met
vliegangst gaat niet vliegen! Dit
gevoel overheerst bij het besluiten of al dan niet personeel
wordt aangenomen. Ondernemers kunnen de risico’s niet
meer overzien.
De huidige arbeidsrechtwetgeving leidt tot dit gevoel. Zonder
discussie hopen dat het beter
gaat, is voor de arbeidsmarkt
desastreus. De slecht functionerende arbeidsmarkt leidt
tot een vlucht naar schijnconstructies met zzp’ers en tijdelijke contracten.

3

aan Nederlandse industrie
Actie en oplossing:
Maak een helder onderscheid
tussen werknemers met een
arbeidsrelatie en zelfstandigen
(ondernemers zonder personeel, de ozp’ers);
Geef ozp’ers toegang tot fiscale
regels voor ondernemers zoals
zelfstandigenaftrek en geef
werknemers toegang tot sociale regelingen, zonder deze
stelsels te vermengen;
Ontwikkel in overleg met sociale partners een visie op een
goed functionerende arbeidsmarkt. Daarin ondervinden
zowel werknemers als werkgevers voldoende flexibiliteit;
Ondersteun die arbeidsmarkt
door heldere regelgeving, die
werkbaar is voor het MKB-metaal en voldoende flexibiliteit
biedt. Evenwicht in de rechten
en plichten tussen werkgever en werknemer is daarbij
cruciaal.
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NODIG:
Aandacht voor
product- en
procesinnovatie

Innovatie krijgt steeds meer
aandacht. We moeten doorlopend vernieuwen en innoveren
om concurrerend te blijven
op het wereldtoneel. Gelukkig gebeurt dat al jaren, maar
het verdient absoluut blijvend
aandacht. Echter, met alleen
dingen bedenken redden we
het niet. Innoveren en produceren moeten hand in hand gaan.
De kracht van onze maakindustrie zit hem in ‘bedenken’
in combinatie met ‘maken’. De
keten van flexibele en gespecialiseerde toeleverende bedrijven, veelal MKB-metaal, maakt
de positie van de fabrikant met
een eigen product (OEM) sterk.
Zonder sterk MKB-metaal verdwijnt de innovatiekracht uit
de Nederlandse economie.

Actie en oplossing:
Ontwikkel een instrument dat
innovatie in het kleinere mkb
stimuleert en zodoende faciliteert om blijvend te innoveren.
Dit instrument moet eenvoudig toepasbaar en inzetbaar
zijn, achteraf ingestoken en
gecontroleerd;
Stimuleer hiermee naast productinnovatie ook procesinnovatie. Procesinnovatie is een
belangrijk hulpmiddel in het
vergroten van arbeidsproductiviteit en daarmee de concurrentiekracht.
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NODIG:
Minder en
eenvoudige
regels

Minder en eenvoudige regels
klinkt MKB-metaalbedrijven als
muziek in de oren. Regels die
zo zijn vormgegeven dat bedrijven er daadwerkelijk mee uit
de voeten kunnen. Dit is helaas
niet vanzelfsprekend. Regelgeving brengt veel verschillende
belangen bijeen, belangen die
regelmatig tegenstrijdig zijn.
Dit leidt tot moeilijke regelgeving met veel aandacht voor
het ‘dichtregelen’ van allerlei
situaties. Moeilijke regelgeving treft kleine bedrijven het
hardst. Die hebben niet de tijd
en de capaciteit om de regels te
doorgronden en daarna juist te
gebruiken.
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Actie en oplossing:

Maar er is meer…

Laat het ‘denk eerst klein’principe leidend zijn bij het
opstellen en aanpassen van
regelgeving;

De genoemde maatregelen
vergroten de verdienkracht
doordat ze ruimte geven om
te ondernemen én te groeien,
de hoofdlijn van een succesvol
kabinetsbeleid voor het MKBmetaal.

Hanteer één vast criterium (50
werknemers) voor het ontzien
van het mkb op regeldrukgebied;
Stop met Nederlandse koppen
op Europese regelingen. Dat
creëert een gelijk speelveld
ten opzichte van het buitenland;
Voorkom dat lagere overheden lokale koppen zetten
op Nederlandse regelingen.
Daardoor is er binnen Nederland een gelijk en voor iedereen duidelijk speelveld en
blijft gemeentelijke willekeur
achterwege.

Thema’s als exportbevordering, het ontwikkelen van een
circulaire economie en een
reëel arbobeleid spelen ook
een belangrijke rol. Koninklijke
Metaalunie roept de politiek
op werk te maken van deze
punten om zo het MKB-metaal
te ondersteunen bij de groei
van hun verdienvermogen. Per
slot van rekening is een gezonde maakindustrie één van de
pijlers onder een gezonde en
diverse Nederlandse economie.

De Ondernemersorganisatie
voor het MKB-metaal
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein
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info@metaalunie.nl
www.metaalunie.nl
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