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Het MKB-metaal is cruciaal voor een innovatief en krachtig economisch klimaat
in Nederland. Het gaat daarbij om het bedenken van nieuwe producten in combinatie met het slim maken van die producten. De bedrijven in de maakindustrie staan voor grote uitdagingen. Zij moeten flexibel produceren, kleine series
in korte levertijden, tegen lage kosten, terwijl ze geconfronteerd worden met
een gebrek aan vakmensen. Dat kan alleen als ze erin slagen om de productiviteit te verhogen, zonder eigen R&D-afdeling toch weten te innoveren en voorop
lopen op het gebied van digitalisering. En tegelijkertijd nog een oplossing vinden voor het duurzaam gebruik van energie en grondstoffen.
Deze uitdagingen, gecombineerd met het relatief hoge niveau van arbeidskosten
in Nederland, maken dat het voor een gezonde Nederlandse maakindustrie van
essentieel belang is, dat de overheid een gedegen industriebeleid voert, gebaseerd op een stimulerend ondernemersklimaat. Dit beleid kan de Nederlandse
maakindustrie ondersteunen en stimuleren om slimmer te produceren, zodat
we in Nederland waarde blijven creëren en werkgelegenheid behouden.
Dit vraagt om een actieve, op deze sector toegespitste ondersteuning. Daar
maakt Koninklijke Metaalunie zich sterk voor.

Koninklijke Metaalunie vraagt de overheid maatregelen te nemen om
de kracht van het MKB-metaal te ondersteunen en versterken. Maatregelen gericht op verhoging van de productiviteit door slimmer produceren. Beleid dat er op gericht is dat de sector optimaal waarde kan
creëren voor de Nederlandse economie. Beleid dat nationaal aanbesteden door de overheid en het bedrijfsleven stimuleert. Enerzijds onder
het mom van ‘Proud to buy Dutch’, maar ook denkend aan arbeidsomstandigheden, veiligheid, milieu of overheidssubsidiering in lage lonen
landen.
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De toeleverbedrijven, georganiseerd in Metaalunie, vormen met de grote OEM-ers een sterke
keten in de Nederlandse maakindustrie, die de grote OEM-ers bindt aan Nederland, ondanks
de aanzienlijk hogere arbeidskosten. Metaalunieleden zijn met hun toeleveranties een belangrijke partner bij proces- en productinnovaties. Daarom is het belangrijk dat deze toeleverbedrijven in het innovatiebeleid ook volop aandacht krijgen.

Nederland heeft een overheidsbeleid nodig dat zich richt op het actief stimuleren
van productie en waarde creatie in Nederland. Metaalunie werkt graag samen met
de overheid aan maatregelen die de productiviteit van de MKB-metaalbedrijven
versterkt. In onze welvarende, maar ook vergrijzende samenleving is groei van de
arbeidsproductiviteit noodzakelijk om het welvaartsniveau niet alleen vast te kunnen
houden, maar ook te laten stijgen.

Om ook op langere termijn te kunnen floreren, moeten de MKB-metaalbedrijven consistent de
productiviteit laten groeien. Dat gaat niet vanzelf. De margeontwikkeling en winstgevendheid
staan volgens onderzoek van ABN AMRO zelfs in tijden van hoogconjunctuur onder druk.

Transities in de economie
Ons land staat voor grote omwentelingen om de klimaatdoelen van Parijs te halen, gecombineerd met de transitie naar een circulaire economie. Dit vraagt om een beleid waarin de
overheid stimuleert, ondersteunt, belemmeringen in wet- en regelgeving wegneemt en als
launching customer ondersteunt.
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Een stimulerend industriebeleid
Voor een gezond mkb-ondernemersklimaat in de maakindustrie
moeten volgens Metaalunie de volgende doelen worden gerealiseerd:
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