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Metaalunie vreest instroom bij afschaffing subsidie praktijkleren 
- 

'Een nekslag vonr tlemkh'ers' 
. . 

door Ertan Basekin 

MAARSSEN• Mkb-on 
dernemers in de me 
taalbewerking vrezen 
dat de instroom van 
nieuwe werknemers 
fors terugloopt als de 
subsidie voor het be 
roepsbegeleidende 
leertraject (bbl) wordt 
afgeschaft. Zeker 20 
tot 40% van de bedrij 
ven zal daardoor geen 
leerlingen meer oplei 
den. 

,,Het beroepsbegeleiden 
de leertraject is voor ons de 
levensader om aan nieuwe 
werknemers te komen", 
zegt voorzitter Fried Kaan 
en van Koninklijke Metaal 
unie. ,,Vooral de kleine be 
drijven kunnen niet alles 
zelf betalen en zijn afhanke 
lijk van de subsidie. Dit is 
echt een nekslag voor deze 
mkb'ers." 
De verwachting is dat mi 

nister Van Engelshoven ( On 
derwijs) vandaag bekend 
maakt dat de subsidierege 
ling praktijkleren wordt af 
geschaft. Dat betekent dat 
leerbedrijven voortaanjaar 
lijks maximaal €2700 per 
leerling mislopen. Konink 
lijke Metaalunie is des dui 
vels en eist dat de financie 
ring wordt verlengd. Via het 
bbl-traject stromen er jaar 
lijks duizenden leerlingen 
in. Dat is broodnodig aange 
zien de kleinmetaal kampt 
met een flink tekort aan 
vakkrachten. 
,,Dit brengt de sector 

enorme schade toe. Een he 
le groep jonge mensen 
wordt hiervan de dupe en 
komt mogelijk · in onge 
schoold werk terecht", al 
dus Kaanen. 
Het familiebedrijf Qumey 

Metaal uit Maarssen, produ 
cent van staalconstructies 
voor onder meer spoor 
bruggen en viaducten, 
maakt een flinke groei door 
en heeft daardoor behoefte 
aan gekwalificeerd perso 
neel. 
Het bedrijf heeft zo'n 50 

medewerkers en het bbl 
traject is een onmisbare 
schakel om de instroom te 
bevorderen. ,,Er is al sprake 
van een enorm tekort aan 
vakmensen", zegt directeur 
Mark Meijers. ,,We probe 
ren onze werknemers daar- 

'Dit is echt 
onbegrfjpelfjk' 
om zo veel mogelijk te be 
houden, maar dat lukt niet 
altijd." 
Qumey Metaal heeft mo 

menteel vijf tot .zes leerlin 
gen die een opleiding vol 
gen. ,,Wij investeren al heel 

Metaalbedrijf 
Qumeyin 
Maarssen 
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lang in opleiding en we ne 
men jaarlijks een tot twee 
leerlingen aan", zegt Mei 
jers, 
Volgens de directeur 

komt daar echter verande 
ring in als de subsidie voor 
het praktijkleren wordt af 
geschaft. ,,Dat doet pijn in 
de portemonnee. De subsi 
die is hard nodig omdat het 
een aantal jaren duurt om 
deze leerlingen op te leiden 
tot vakkracht. We zullen 
dan echt moeten overwegen 
om het aantal leerlingen te 
rug te brengen tot twee of 
drie." 
De leerlingen bij Qumey 

Metaal zijn afkomstig van 
het Opleidingsbedrijf Me 
taal (OBM) Midden-Neder- 

land. Het opleidingsinsti 
tuut werd tien jaar geleden 
opgezet en heeft momen 
teel 310 leerlingen. Zo'n 230 
mkb-leerbedrijven uit de 
regio hebben zich aange 
meld. 
Directeur Ronald den 

Butter vertelt dat er mo 
menteel 135 leerlingen de 
opleiding hebben afgerond. 
,,En voor september hebben 
zich 145 nieuwe jongeren 
aangemeld. Meer dan 90 
procent verlaat de opleiding 
met een diploma." 
Den Butter vreest dat de 

instroom onder druk komt 
te staan als de subsidie voor 
praktijkleren wordt afge 
schaft. ,,Dat is echt onbe 
grijpelijk. De minister komt 

Ook slagers en hotels zijn de dupe 
Werkgeversorganisa 

ties MKB-Nederland, 
VNO-NCW en vakbond 
FNV maken zich grote 
zorgen over het afschaf 
fen van de subsidierege 
ling voor het praktijkle 
ren in de beroepsbegelei 
dende leerweg (bbl). 
Het ministerie van 

Onderwijs Cultuur en 
Wetenschap heeft al een 
bezuiniging van €7 mil 
joen aangekondigd. ,,Dat 
mag geen opmaat zijn 
naar het verder uitkle 
den van de subsidierege 
ling praktijkleren: Fors 
bezuinigen op de bbl kost 
40.000 leer-werkbanen 
per jaar", zo waarschu 
wen de sociale partners. 

Van zorg tot techniek, 
van bouw en handel tot 
ambachtelijke sectoren, 
erkende leerbedrijven in 
vele branches zorgen bij 
elkaar voor een kleine 
200.000 leerbanen per 
jaar. Het gaat onder meer 
om banen voor jongeren, 
maar ook voor volwasse 
nen die zich willen om 
of bijscholen. 
De leerbedrijven inves 

teren zelf gemiddeld 
€12.ooo per jaar in een 
bbl-student (mbo, 4 da 
gen praktijk, 1 dag the 
orie). De subsidieregeling 
voorziet in een tegemoet 
koming van maximaal 
€2700 per leerling. 
Slager Ad Bergwert'f 

spreekt van een aanslag 
op het onderwijssysteem 
als de subsidi wordt 
afgeschaft. ,,Voor kleine 
re bedrijven is dat desa 
streus. Zij kunnen geen 
mensen meer opleiden 

Ookslagers 
leiden zelf 
leerlingen op. 
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en dat terwijl in allerlei 
sectoren een tekort is 
aan vakmensen. Ik ga 
niet snel op de barrica 
des staan, maar dit raakt 
het hart van het mkb." 
Volgens Hans Vughts, 

directeur van Hotel Casa 
in Amsterdam, is het 
afschaffen van de subsi 
die een slechte zaak voor 
de hele hotelsector. ,,Er 
worden enkele duizen 
den mensen per jaar 
opgeleid, maar kleinere 
bedrijven zullen daarmee 
stoppen als ze geen sub 
sidie meer krijgen. De 
leerlingen worden daar 
uiteindelijk de dupe van 
aangezien zij geen leer 
plaatsen meer krijgen." 

eerst met een technieka 
genda om het tekort aan 
personeel aan te pakken en 
daarna volgt er zo'n maatre 
gel." 

Bij Walraven Group in 
Mijdrecht, producent van 
buisbevestigingen, railsys- 

'Pjjn in de 
portemonnee' 
temen en trillingsdempers, 
draait de massaproductie in 
de fabriek op volle toeren. 
Het bedrijf is naar eigen 
zeggen vrij actief met oplei 
den. Oud-directeur Jan van 
Walraven; die als commissa- 

ris nog steeds verbonden is 
aan het familiebedrijf, 
spreekt van een merkwaar 
dige maatregel om de subsi 
die te schrappen. 
,,Ik snap er helemaal niets 

van. De overheid roept on 
dertussen dat we meer men· 

sen moeten op 
leiden om het 
personeelste- 
kort aan te pak 
ken, maar dan 
volgt er een be 
zuiniging op 

het praktijkleren. Als we 
straks geen bbl-leerlingen 
meer hebben, kunnen veel 
bedrijven op termijn de tent 
sluiten. Dan zijn er namelijk 
helemaal geen Nederlandse 
handjes meer." 

Onmin tussen 
door Yteke de Jong 

AMSTERDAM • De baas van 
de piloten bij luchtvaart 
maatschappij KLM, Bart 
de Vries, is opgestapt. Het 
vertrek werd aangekon 
digd vlak nadat bekend 
werd dat de KLM-piloten 
de nieuwe cao hebben 
afgewezen. 
Het rommelt tussen de 

vliegers en de directie, hoe 
wel KLM hen meer geld (4% 
erbij) en meer vrije tijd bood 
in de cao. Daarover was een 
principe-akkoord bereikt, 
maar dat is door de piloten 
afgewezen. 
In een brief aan de pilo 

ten, die in het bezit is van 
deze krant, schrijft De Vries 

dat de vliegers op 'een te 
grote afstand' zijn komen te 
staan ten opzichte van de 
veranderingen die zijn inge 
zet bij KLM. 
De luchtvaartmaatschap 

pij voerde maatregelen door 
om concurrerender te wor 
den. In de afgelopen jaren 
leidde dit tot hogere win 
sten. Maar het personeel 
eist nu boter bij de vis. 
De Vries is de schakel tus 

sen de vliegers en de direc 
tie. Een paar weken geleden 
heeft de ondernemingsraad 
van de piloten het vertrou 
wen opgezegd in De Vries, 
die vol in de wind staat. In 
tegenstelling tot operatio 
neel directeur René de 
Groot, zelf ook vlieger, die 


