
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Vergaderjaar 1983-1984 Rijksbegroting voor het jaar 1984 

18100 

Hoofdstuk XV 
Departement van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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LEGENHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 19 juni 1984 

Hierbij zend ik u, mede namens bewindslieden van Onderwijs en Weten-
schappen en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
het rapport van de Beleidscommissie Bevordering Vakopleiding Bouwnij-
verheid ter kennisneming. 

In de beleidscommissie waren overheid, werkgeversorganisaties en 
werknemersorganisaties uit de bouwnijverheid vertegenwoordigd. In haar 
rapport «Vakopleiding in de Bouwnijverheid; een handreiking voor de 
toekomst» adviseert de beleidscommissie over een aantal aspecten van het 
te voeren vakopleidingsbeleid in de bouwnijverheid op middellange 
termijn. 

Het rapport geeft een overzicht van de werkgelegenheid en de werkloos-
heidssituatie in de bouwnijverheid. Eveneens geeft het rapport aan, wat 
voor ontwikkelingen er kunnen worden verwacht met betrekking tot de 
werkgelegenheid, de omvang daarvan en het gevraagde kwaliteitsniveau 
van het arbeidsbestand. 

Voorts confronteert het rapport de te verwachten vraag naar werknemers 
in een heel aantal sectoren met het geraamde aanbod. Op basis van 
bovengenoemde ramingen en te verwachten ontwikkelingen trekt de 
commissie een aantal conclusies en doet zij een aanta! aanbevelingen naar 
overheid, werkgevers, werknemers en vakopleidingsorganen. De commissie 
concludeert, dat de bouwnijverheid op dit moment onevenredig wordt 
getroffen door de werkloosheid. Op korte termijn is er in het werklozenbe-
stand meer dan voldoende vakbekwaam personeel beschikbaar. Het risico 
bestaat, dat op den duur ten gevolge van de werkloosheid en door wijzigin-
gen in het produktieproces de vakbekwaamheid ontoereikend zal zijn. 

De commissie verwacht, dat bij een beperkte economische groei in 
combinatie met het huidige overheidsbeleid, de werkgelegenheid in de 
bouwnijverheid op termijn niet zal toenemen en dat door de toestroom het 
beschikbare arbeidsbestand niet fors zal afnemen. 

Voorts wordt gewezen op de noodzaak in te spelen op de gevolgen van 
de veranderde samenstelling van de bouwproduktie voor de vakbekwaam-
heid. 
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In haar aanbevelingen stelt de commissie, dat zowel in het bouwbeleid 
als meer specifiek in het vakopleidingsbeleid expliciet rekening moet 
worden gehouden met de effecten op het beschikbare bestand en dat de 
omvang van dit bestand onderwerp moet zijn van een actief beleid gericht 
op het terugdringen van het huidige enorme aanbodoverschot. In dit kader 
wordt door de commissie voorgesteld na te gaan of er nieuwe instrumenten 
zijn te ontwikkelen om de in- en uitstroom uit de bedrijfstak op verantwoorde 
wijze te beïnvloeden. Het is noodzakelijk, dat een bewust beleid wordt 
gevoerd met betrekking tot de instroom in het arbeidsbestand in de 
bouwnijverheid. Met name de instroom vanuit andere bedrijfstakken moet 
worden gereguleerd. Ook de instroom vanuit de scholen zal in haar 
totaliteit moeten worden beïnvloed. Beïnvloeding van de LBO-instroom zal 
naar de mening van de commissie moeten geschieden op het moment, dat 
de keuze tot de opleiding plaatsvindt. De toestroom vanuit het KMBO zal 
dienen te worden gezien in relatie tot de toestroom vanuit het LBO tot de 
bouwnijverheid. Waar de instroom in het arbeidsbestand vanuit het 
LBO-bouw omvangrijk en gegeven is, kan het, zo stelt de commissie, 
voorkomen, dat een forse uitstroom in dit arbeidsbestand vanuit andere 
vormen van onderwijs ongewenst is met het oog op de totaal maximaal 
gewenste instroom. 

De commissie beveelt de bedrijfstak aan een uiterste inspanning te 
leveren om jongeren met een LBO-opleiding in een bouwrichting voor 
zoverzij een vakopleiding willen volgen, opte vangenen hen de mogelijkheid 
tot vakopleiding te bieden. Voorts is het ten aanzien van het aanwezige 
arbeidsbestand van belang dat door middel van het scholingsinstrumenta-
rium de kwaliteit en de inzetbaarheid wordt gehandhaafd. Bij de bij- en 
herscholing van het reeds in de bouwnijverheid werkzame arbeidsbestand 
dient de koppeling met de arbeidsplaats voorop te staan. 

De commissie wijst erop, dat er ontwikkelingen gaande zijn die leiden tot 
veranderingen in de vraag naar arbeid. Voor de vakopleiding is het zaak 
hierop in te spelen. De commissie acht op dit punt onderzoek nodig. 
Gesignaleerd wordt, dat de gewenste scholingsgraad in de bedrijfstak de 
komende jaren zeker niet zal verminderen. De commissie wijst erop dat 
echt ongeschoolde werkzaamheden en functies steeds minder voorkomen. 
De commissie is van mening, dat de vakopleidingsorganen bij het opstellen 
van opleidingsplannen rekening dienen te houden met bovengenoemde 
zaken. 

Tot slot wordt aanbevolen de ontwikkeling van werkgelegenheid, 
beschikbare arbeidsbestand én de vakopleiding tripartite van jaar tot jaar te 
volgen. 

Het rapport is aan de verschillende in de beleidscommissie deelnemende 
partijen aangeboden en zal naar verwachting onderwerp van bespreking 
zijn in het eerstvolgende overleg tussen het bouwbedrijfsleven en de 
Directeur-Generaal voor de Arbeidsvoorziening, waaraan ook vertegenwoor-
digers van de ministeries van VROM en O en W deelnemen. 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
A. Kappeyne van de Coppello 
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