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DoelstellingDoelstelling

Onderzoek op welke wijze het personeel 
van 13 Gemechaniseerde Brigade tijdens 
de diensttijd optimaal begeleid kan 
worden teneinde dit personeel - op termijn 
- te kunnen inzetten bij een vraag naar 
vakkundig geschoolde arbeidskrachten in 
de regio zo Brabant.
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Arbeidsmarktanalyse op langere termijn minder 
relevant voor mkb. Organisatiewijzigingen KL als 
gevolg van omgevingsturbulentie op korte termijn 
onduidelijk. Hierdoor vraagzijde onduidelijk.
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een aantal trends
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Uitstroom 13 Mechbrig 2004-2006
� Alg: 402
� Logistiek: 40
� Geneeskundig: 11
� Technisch: 6
� Administratief: 17
� Bouw: 52
� Consumptief: 4
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Algemene TrendsAlgemene Trends

� Hoge vervangingsvraag middelbaar opgeleid 
personeel m.n. technische vakmensen met mbo 
nivo 4

� Toenemend belang brede en vakoverstijgende 
competenties

� Zorg van intramurale naar extramurale zorg 
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Trends in de maakindustrieTrends in de maakindustrie

� Meer nadruk op kop- staart activiteiten

� Innovativiteit in de regio noodzakelijk

� Toenemende vraag naar hoger opgeleide technici 
(mbo, hbo en wo)

� Toenemende vraag naar commerciële 
vaardigheden binnen industrie
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Trends dienstverleningTrends dienstverlening

� Toenemend belang in de zakelijke dienstverlening

� Werkgelegenheidsgroei +18%  tussen 2003-2008

� Eveneens grote groei in toerisme 
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Trends logistieke dienstverleningTrends logistieke dienstverlening

� Gunstige ligging ZO Brabant 

� Professionalisering en automatisering van de 
logistiek

� Veel vraag naar personeel in transport en 
logistiek

� Toenemende vraag naar personeel, lager 
(chauffeurs/magazijn), middelbaar (management 
en logistieke aansturing) en hoger opgeleid. 

� Gunstige ligging ZO Brabant 

� Professionalisering en automatisering van de 
logistiek

� Veel vraag naar personeel in transport en 
logistiek

� Toenemende vraag naar personeel, lager 
(chauffeurs/magazijn), middelbaar (management 
en logistieke aansturing) en hoger opgeleid. 



Trends in bevolking, toenemende 
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� Bevolking Brabant vergrijst in hoog tempo

� Potentiele beroepsbevolking neemt af

� Toenemende vervangingsvraag m.n. in bouw, 
transport, metaal en onderwijs

� Meer behoefte aan zorg van intramurale naar 
extramurale. 
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Verwachte ontwikkeling werkgelegenheid in de periode 2003-2008 naar 
sector in ZO  Brabant (Bron: ECO RYS-NEI, SECOR, Bureau Louter)
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ConclusieConclusie

� Toenemende werkgelegenheid in de regio

� Rekening houden met trends in de markt 
en daarop aanbod/opleiding aanpassen

� Fit voor functies binnen 13 Mechbrig in de 
markt
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Advies (1)Advies (1)

� Investeer in langdurige netwerken en 
treedt op als betrouwbaar werkgever;

� Beschouw in uw arbeidsmarktanalyse 
de impact voor 13 Mechbrig, 
kennisinstellingen (i.c. het ROC), de 
lokale overheden en het bedrijfsleven;
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Advies (2)Advies (2)

� Besteedt binnen uw organisatie veel 
aandacht aan arbeidsmarktcommunicatie 
en verken uw omgeving voortdurend.
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