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De verworvenheden van de techniek leiden ertoe 

dat de mensen en hun vakmanschap gemakkelijk 

uit het zicht verdwijnen. Maar goed opgeleide en 

gespecialiseerde vakmensen zijn misschien wel 

meer nodig dan ooit. Ook in de wereld van infra-

structuur en openbare ruimte.

Tekst: Joost Zonneveld

Maatschappelijk gezien staat 
vakmanschap de laatste ja-
ren meer in de schijnwerpers. 

Dat kan gezien worden als een tegenre-
actie op een maatschappij die in sterke 
mate afhankelijk is geworden van massa-
productie en techniek. Wie denkt er dage-
lijks na over de denkkracht en de techni-
sche vindingrijkheid die ons in staat stelt 
een smartphone of computer te gebrui-
ken? Vakmanschap wordt ook niet altijd 
geassocieerd met techniek. Bij vakman-
schap denkt men al snel aan kwalitatie-
ve producten, geworteld in een traditie 
die van de ene op de andere generatie 
wordt doorgegeven. Denk maar aan de 
manier waarop bier in reclames wordt 
verkocht als drank van de hand van 
vakmannen. Stoere mannen die weten 
hoe zij de natuurlijke ingrediënten moe-
ten gebruiken naar een beproefd recept. 
  
InfraTech 2017
Hoewel vakmanschap op allerlei terrei-
nen meer in de aandacht staat – of het 
nu om voedsel of handgemaakte meu-
bels, et cetera gaat – is onze maat-
schappij steeds meer afhankelijk ge-
worden van techniek en automatisering. 
Daardoor kunnen we sneller, efficiën-
ter en goedkoper produceren. Denk 
in de bouw maar aan prefab fabrica-
ge, verdergaande robotisering waar-
door er in delen van het productiepro-

ces nog nauwelijks mensen aan te pas 
hoeven komen. Betekent dat dat vak-
manschap in de bouw en infrasector 
minder nodig is? Of is dat minder zicht-
baar? Of verandert vakmanschap in dit 
veld van karakter? Herwaardering van 
vakmanschap is één van de thema’s 
tijdens InfraTech 2017, de beurs die in 
januari plaatsvindt in Ahoy (zie kader). 
Cees Brandsen, hoofdingenieur-direc-
teur Grote Projecten en Onderhoud bij 
Rijkswaterstaat en Gerben Wigmans, 
directeur Stadsbeheer bij de gemeente 
Rotterdam, reflecteren vooraf op vak-
manschap op het terrein van infrastruc-
tuur en beheer van de openbare ruimte.

Mensenwerk
Zowel Cees Brandsen als Gerben Wig-
mans zijn er duidelijk over: vakman-
schap is van essentieel belang om de 
kwaliteit te leveren die de gebruikers 
van infrastructuur in de stad en op de 
rijkswegen verlangen. Volgens Brand-
sen geldt dat voor de ‘gehele keten’. 
“Van het management tot de uitvoering 
moeten onze mensen – en de aanne-
mers waarmee wij werken – goed weten 
waar zij mee bezig zijn. Dat blijft men-
senwerk: als het beton niet goed gestort 
wordt of de bedrading van de ICT wordt 
niet goed aangelegd, dan loop je ach-
ter de feiten aan.” Meer techniek bete-
kent volgens hem dan ook geenszins 

dat vakmanschap minder nodig zou zijn. 
“Er wordt voor een deel wel een andere 
expertise gevraagd. We maken tegen-
woordig veel meer gebruik van ICT, voor 
de beveiliging van onze tunnels, maar 
bijvoorbeeld ook voor de automatische 
bediening van bruggen en sluizen. Dat 
vraagt om vakmanschap op een geheel 
ander terrein dan we enkele decennia 
geleden nodig hadden.” Voor medewer-
kers van een gemeente geldt volgens 
Wigmans dat zij een breder pakket aan 
vaardigheden moeten hebben dan voor-
heen nodig geacht werd. “Van onze vak-
mensen verwachten wij niet alleen dat 
zij hun werk goed uitvoeren, maar bij-
voorbeeld ook dat zij op moderne wijze 
kunnen communiceren. Alleen uitvoeren 
is tegenwoordig niet meer voldoende.”

Verbreding van vaardigheden 
en kennis 
De ontwikkeling van vakmanschap 
moet volgens Wigmans dan ook vooral 
gezocht worden in een verbreding van 
vaardigheden en kennis. “De verbinding 
met andere disciplines wordt steeds be-
langrijker. Het verschilt per werkniveau, 
maar de kennis op het gebied van ICT 
en het gebruik van data wordt steeds 
belangrijker.” Zo probeert men in Rotter-
dam het legen van ondergrondse afval-
containers efficiënter te maken doordat 
sensoren in de containers zijn geplaatst. 
Waar werknemers voorheen simpelweg 
dezelfde ronde reden, moeten zij nu 
overweg kunnen met een systeem dat 
de meest optimale route aangeeft. En 
kunnen handelen als zich onverhoopt 
toch problemen voordoen. Wigmans: 
“In de stad, waar iedere ingreep in de 

‘Het blijft mensenwerk’

Herwaardering van 
vakmanschap
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omgeving consequenties heeft, is het 
ook van belang dat iedere werknemer in 
de uitvoering weet en aanvoelt wat zo’n 
ingreep betekent. Voor de doorstroming 
van het verkeer, voor de omwonenden, 
noem maar op. Alles bij elkaar worden 
er van onze medewerkers andere vaar-
digheden gevraagd dan voorheen.”

Meer opdrachtgever dan 
uitvoerder 
Volgens Cees Brandsen is de discussie 
over vakmanschap niet nieuw. “Een jaar 
of vijftien geleden speelde die ook. Toen 
ging het er vooral om dat we voldoen-
de gespecialiseerde technische studen-
ten moesten hebben. Op dat vlak is er 
veel gebeurd. Dat er tegenwoordig bij-
voorbeeld een behoorlijke instroom van 
studenten Civiele Techniek aan de tech-
nische universiteiten is, is hoopvol. Het 
idee dat weinig jonge mensen geïnte-
resseerd zijn om opgeleid te worden 
tot technische specialisten, klopt dan 
ook niet.” Toch heeft Rijkswaterstaat 
in diezelfde periode aanvankelijk veel 
vakmensen afgestoten, zegt Brandsen. 
“Dat heeft ermee te maken dat we op 
een andere manier zijn gaan werken. 

Rijkswaterstaat is meer opdrachtgever 
dan uitvoerder geworden. Door met De-
sign and Construct en DBFM-contrac-
ten te werken is de uitvoering meer bij 
de aannemers komen liggen.” Om die 
reden dacht Rijkswaterstaat aanvanke-
lijk met minder vakmensen toe te kun-
nen.

Goed opdrachtgeverschap
Maar daar is men ook gedeeltelijk op te-
ruggekomen, zegt Brandsen. “Omdat 
wij nog maar weinig zelf in de uitvoering 
doen, hebben wij inderdaad minder vak-
mensen nodig, maar we kunnen zeker 
ook niet zonder. Dat besef is heel sterk. 
We hebben onszelf op een gegeven mo-
ment de vraag gesteld: hebben we nog 
voldoende verstand van zaken? De uit-
voering van onze projecten ligt nu meer 
bij de aannemers, maar het betekent 
niet dat wij niet goed moeten weten wat 
er gebeurt. Goed opdrachtgeverschap 
brengt met zich mee dat je niet alleen 
goed kan uitvragen wat je nodig hebt, 
maar ook kan beoordelen of je uiteinde-
lijk krijgt wat je besteld hebt. Wij willen 
dan ook een deskundige opdrachtge-
ver zijn.” Volgens Brandsen speelt dat 

niet alleen bij nieuwe projecten, maar 
steeds vaker ook bij onderhoud en re-
novatie, dat steeds belangrijker wordt. 
“Juist bij onderhoud komen soms za-
ken aan het licht die je van tevoren niet 
had verwacht. De beoordeling daar-
van kan je niet volledig uitbesteden. Je 
moet dan ook als opdrachtgever op ba-
sis van de beschikbare gegevens kun-
nen beslissen welke ingrepen nodig zijn. 
Goed opgeleide werktuigbouwkundigen 
en specialisten op het gebied van instal-
latietechniek hebben wij daarom ook in 
huis.”

Nieuwe ontwikkelingen 
De behoefte aan vakmensen blijft te-
genwoordig onveranderd groot. Toch 
is het voor de opdrachtgever Rijkswa-
terstaat niet altijd gemakkelijk om vak-
mensen de organisatie binnen te halen, 
aldus Brandsen. “We merken dat veel 
afgestudeerden graag in de uitvoering 
willen werken. Dan kom je bijvoorbeeld 
bij ingenieursbureaus terecht. Maar we 
hebben bedacht om met dergelijke bu-
reaus samen te werken. We kunnen 
vakmensen aan ons binden door hen 
soms voor een bepaalde periode te de-
tacheren bij een organisatie die meer op 
de uitvoering gericht is. Op die manier 
zorgen we er ook voor dat onze men-
sen goed leren hoe de praktijk werkt. In 
een andere fase van hun carrière kun-
nen ze dan bij Rijkswaterstaat terecht.” 
Niet dat Brandsen ontevreden is over de 
aansluiting tussen opleidingen en prak-
tijk. “Daar is de afgelopen jaren veel in 
geïnvesteerd en er is een intensieve sa-
menwerking ontstaan tussen de tech-
nische opleidingen en organisaties als 
Rijkswaterstaat. Nieuwe ontwikkelingen 
worden door de praktijk ingebracht in 
de curricula van de opleidingen waar-
door de mensen die na hun studie gaan 
werken goed weten waar het in de prak-
tijk om draait. Of het nu om smart mo-
bility of om klimaatverandering gaat, af-
gestudeerden weten wat op dat soort 
thema’s de opgaven zijn.”

Betere aansluiting theorie en 
praktijk
Om meer afgestudeerden te interesse-
ren voor een loopbaan bij Rijkswater-
staat wordt het Traineeship uitgebreid 
naar twee lichtingen per jaar. Daarnaast 
wordt er al gericht geworven onder star-

ters voor civiel technische- en inkoop-
vacatures. Wigmans vindt dat de aan-
sluiting tussen zowel voorbereidend als 
middelbaar beroepsonderwijs en de 
praktijk bij een gemeente nog beter kan. 
“Op school zouden leerlingen nog beter 
kunnen leren wat werken in de praktijk 
inhoudt. Daarvoor moet het aantal sta-
geplaatsen bij ons, maar ook bij andere 
organisaties, uitgebreid worden. Leerlin-
gen kunnen dan al snel een beeld krij-
gen van hetgeen hen in de praktijk te 
wachten staat.”

Kwaliteit loont
Vakmanschap wordt geassocieerd met 
kwaliteit en kwaliteit kost geld. Is dat 
iets waar voldoende aandacht voor is? 
Gerben Wigmans van de gemeente Rot-
terdam geeft aan dat in tijden van be-
zuinigingen van de afgelopen jaren dat 
wel eens onder druk stond. “We hebben 
daar altijd wel oog voor gehad, maar we 
hebben als gemeente ook flink moeten 
korten op onze budgetten. Automatise-
ring kan menselijke inzet maar gedeelte-
lijk vervangen; sterker, je hebt dan mis-
schien juist wel meer gespecialiseerde 
mensen nodig. Wij zijn er hoe dan ook 
van overtuigd dat investeren in de kwa-
liteiten van mensen zich uitbetaalt, ook 
al zie je dat niet direct terug in de vorm 
van een zak geld.”

Investeren in mensen 
De gemeente Rotterdam leidt werkne-
mers ook op als zij in dienst van de ge-

meente zijn. Wigmans geeft een voor-
beeld uit het stadsbeheer. “In het water 
in de stad komt rondslingerend afval te-
recht. Wij vinden het als gemeente be-
langrijk dat dat schoongemaakt wordt. 
Dat doen we dan ook. Op een gegeven 
moment hebben we de mensen die dat 
doen ook een serieuze opleiding gege-
ven. Zij hebben een vaarbewijs gehaald, 
geleerd hoe zij veilig op het water kun-
nen werken, et cetera. Dat zorgt voor 
meer eigenwaarde van de werknemers 
en zij hebben nu erkende vaardighe-
den waar zij in een andere fase van hun 
loopbaan nieuwe mogelijkheden mee 
kunnen aanboren. Dat is investeren in 
mensen en dat is goed voor hen, maar 

ook voor de organisatie waarin zij wer-
ken. Tot meer kwaliteit en een efficiënter 
functionerende organisatie.” Brandsen 
is het daar mee eens: “Mensen willen 
werken bij organisaties waar zij hun vak 
kunnen uitoefenen. Juist met die orga-
nisaties gaan zij een verbinding aan, 
waardoor die kwalitatief goede men-
sen aan zich kunnen binden.” Wigmans: 
“Vakmanschap is de basis van ons be-
staansrecht. Van de gemeente wordt 
door de bewoners en bezoekers van de 
stad kwaliteit gevraagd. Of dat nu om 
het beheer van de openbare ruimte gaat 
of om de aanleg van infrastructuur. Daar 
wordt een gemeente voor een belangrijk 
deel op afgerekend.” 

CEES BRANDSEN, RWS:  
‘WIJ WILLEN EEN 

DESKUNDIGE 
OPDRACHTGEVER ZIJN’

Gastheren InfraTech 2017
Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam zijn gastheren van InfraTech 2017 in Rotterdam Ahoy. 

Een nationaal platform voor de hele infrasector dat van 17 t/m 20 januari plaatsvindt. Eén van de 

speerpunten van het kennisprogramma tijdens InfraTech 2017 is ‘Herwaardering vakmanschap’. 

 Meer informatie via infratech.nl


