
De ambachtseconomie in Nederland 
veel groter dan gedacht
Iedereen weet uit eigen ervaring het belang dat een 
voldoende aanbod van ambachtelijke diensten en 
producten beschikbaar is: van loodgieter tot kapper, 
van goudsmid tot bouwvakker, van banketbakker 
tot opticien, van dakdekker tot fietsenmaker. 
Maar hoe groot de ambachtseconomie als geheel is, 
weet bijna niemand. En onbekend betekent in het 
nationale beleidscircuit: onbemind. 

Daarom heeft uw Hoofdbedrijfschap Ambachten  
de omvang van de ambachtseconomie laten  
onderzoeken:
• Bijna een derde van alle ondernemingen in het 

bedrijfsleven (30%) is ambachtelijk, het gaat om 
zo’n kwart miljoen bedrijven.

• Eén op de negen (11%) van de mensen die in  
het bedrijfsleven werken, is in dienst van een  
ambachtelijk bedrijf. Ruim 800.000. Dat is  
10% van de totale actieve beroepsbevolking, 
inclusief overheid.

• De omzet in de ambachtseconomie bedraagt  
€ 127 miljard (9% van het bedrijfsleven, met een 
toegevoegde waarde van € 40 miljard (8% van  
het bedrijfsleven).

Dit betekent dat de ambachtseconomie een belang-
rijke speler is in onze nationale economie, in 
omvang te vergelijken met de detailhandel of de 
industrie. En dan gaat het nog om een zuinige 
schatting! De conclusie is dan ook dat de omvang 
van de ambachtseconomie, dus van alle meestal 
kleine ambachtelijke bedrijven samen, in Nederland  
volstrekt wordt onderschat. 

Ambachten zijn onmisbaar
De cijfers wijzen uit dat u met uw ambachtelijk werk 
deel uitmaakt van de eredivisie van onze economie. 
Los van de vraag of onze beleidsmakers zich bewust 
zijn van de omvang van de ambachtseconomie, is of 
zij ook wel doordrongen zijn van het belang van 
uw ambachtelijk werk in het dagelijks leven van 
miljoenen Nederlanders. Zij zouden echt onthand 
zijn: zonder automonteur om hun auto te repareren, 
zonder kapper om hun haar te doen, zonder lood-
gieter om hun kraan te repareren, zonder tand-
technicus voor hun kunstgebit, zonder bouwvakkers 
voor een verbouwing van hun woning! De ambach-
ten zijn immers actief in de meeste levenssferen van 
een doorsnee burger. 

Behoefte aan vakmensen 
Ambachten zijn dus onmisbaar, ook in onze moderne 
samenleving. Maar dat zij in voldoende mate 
beschikbaar blijven, wordt te vaak als een vanzelf-
sprekendheid gezien. Onze samenleving ontgroent 
en vergrijst. Zelfs tijdens de recessie van de laatste 
jaren klagen vele ambachtelijke branches al over te 
weinig vakmensen. Laat staan als de economie weer 
aantrekt. Wil Nederland ook over een paar jaar nog 
over voldoende vakmensen beschikken, dan is de 
inspanning van velen vereist. Van de brancheorgani-
saties, van de bonden, van u als ambachtelijke 
ondernemers zelf, van ons als HBA, maar ook van de 
overheid. Een overheid die omstandigheden creëert 
waarin een vitale ambachtseconomie kan floreren. 
Op het gebied van belastingen, administratieve las-
ten, beroepsonderwijs, enz. 

Aan u de keus
Op 9 juni zijn er weer verkiezingen en daarna wordt 
een nieuw kabinet gevormd. Daarom hebben wij 
vertegenwoordigers van de verschillende partijen 
gevraagd naar hun opvattingen over de ambachten 
en over het belang van de ambachtseconomie. En 
naar de beleidsvoornemens van hun partij die de 
ambachtseconomie en dus uw werk in de toekomst 
zal kunnen stimuleren. Neem daar kennis van en laat 
hun antwoorden meewegen alvorens u op 9 juni het 
stemhokje instapt. ●

“De ambachtseconomie is een 
belangrijke speler in onze nationale 
economie.”
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De politiek 
aan het woord
U mag als ambachtelijke vakman / -vrouw op 9 juni a.s. 
uw stem uitbrengen. Dus voor u is van belang hoe de politici 
aankijken tegen de ambachten en wat zij daarvoor willen 
doen. Daarover gaat deze hBA-verkiezingsspecial. U kunt 
lezen wat de woordvoerders van verschillende politieke 
partijen ervan vinden. Leest u even mee! maak de balans 
voor u zelf op. Aan u de keus op 9 juni. Uw keus als één 
van de zo’n 80.000 ondernemingen die bij het hBA zijn 
aangesloten. Uw stem doet ertoe! Veel wijsheid gewenst. 

Mei Li Vos
“Prachtig om te zien!”

Peter van Heeswijk
“Het mooiste dat je 
kunt doen.”

Hans Kamps
“De vakman of –vrouw 
die iets kán!”

Dit is een speciale verkiezingskrant van het Hoofdbedrijfschap Ambachten over de Ambachtseconomie
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totaalbeeld ambachtseconomie als 
onderdeel van het bedrijfsleven
Op basis van de meest recente cijfers van 
het cBs (2009) heeft het EIM de omvang 
van de ambachtseconomie berekend in 
termen van :

• Werkzame personen (w.p.): 814.000 
personen in bedrijven met minder dan 
100 w.p. (dit is 11% van alle w.p. in het 
totale bedrijfsleven)

• Aantal ondernemingen: 242.000 
ondernemingen met minder dan 100 
w.p. (dit is 30% van alle 
ondernemingen in het bedrijfsleven)

• omzet: € 127 miljard voor bedrijven 
met minder dan 100 w.p. (dit is 9% van 
de omzet van het totale bedrijfsleven)

• toegevoegde waarde: € 40 miljard 
voor bedrijven met minder dan 100 
w.p. (dit is 8% van het totale 
bedrijfsleven )

Als % van totale bedrijfsleven

Aantal werkzame personen 814.000 11%

Aantal bedrijven 242.000 30%

Omzet € 127 miljard 9%

Toegevoegde waarde € 40 miljard 8%

omvang ambachtseconomie 
volgens meest recente gegevens (2009)

* Excl. bedrijven met meer dan 100 werkzame personen en parttime werkende 
zelfstandigen zonder personeel
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Voormalig SZW-staatssecretaris Jetta Klijnsma 
“meer waardering en respect voor het ambacht”

Als staatssecretaris kreeg zij in haar 
portefeuille belangrijke dossiers als 
jeugdwerkloosheid en verlenging van de 
AOW-leeftijd. Dossiers waardoor zij ook  
te maken kreeg met het ambacht. 
“Maar niet voor het eerst, want ik kreeg  
in mijn jeugd thuis het ambacht met de 
paplepel ingegoten. Mijn vader was de 
laatste ‘meester in het steenhouwen’ in 
Nederland. Als klein meisje mocht ik mee 
naar Utrecht, waar hij ‘de gezellen’ hun 
steenhouwersexamen moest afnemen.” 
Haar vader kon ook heel mooi restaureren 
en beeldhouwen, vertelt zij trots. Het lief-
ste was hij beeldend kunstenaar geworden, 
maar net toen hij daarmee zou beginnen 
brak de oorlog uit. Toen hij op late leeftijd 
stopte met werken, werd veel steenhou-
werswerk inmiddels machinaal verricht, 
maar dat geldt nog steeds niet voor 
restauratiewerkzaamheden. 

Ambachtslieden zijn onmisbaar
Wat merkt u in het dagelijks leven van 
het werk van ambachtslieden?  
“je kunt het zo gek niet bedenken of je 
komt ermee in aanraking. Wij kunnen niet 
zonder. Wat zou je moeten beginnen 
zonder kappers, elektriciens, zilversmeden, 
schoonheidsspecialisten, loodgieters, 
schoenmakers en wat niet al. Ambachts-

mensen zijn echte vakmensen. Ze zijn 
onmisbaar, iedereen heeft ze nodig.  
Ik heb grote bewondering voor ze. Neem 
de orthopedische schoenmaker die voor  
speciale doeleinden schoenen maakt.  
Zo mooi en zo precies. Ik ben daar heel  
blij mee, want ik ben spastisch en heb  
daardoor aangepaste schoenen nodig,  
waardoor ik beter kan blijven lopen.”

oudere vaklieden helpen jongeren
Als staatssecretaris kwam jetta klijnsma 
veel met vaklieden in aanraking. “Ik zag 
hoe oudere vakmensen hun kennis en 
kunde aan jonge mensen in een vakoplei-
ding overdragen. Dat is echt fenomenaal. 
Dat moeten we veel meer doen, ook in 
andere sectoren dan het ambacht. Oudere 
werknemers worden nu vaak door hun 
werkgever ‘afgeschreven’, omdat hij ze  
‘te oud’ en ‘te duur’ vindt. Hij heeft dan  
liever een goedkopere jonge werknemer. 
Maar het is juist prima om een oudere  
vakman of –vrouw de aankomende jonge 
vakmensen op te laten leiden en hun  
kennis en kunde bij te brengen. Dan blijft 
het ambacht op het hoogste niveau 
bestaan en wordt het van generatie op 
generatie overgedragen. En het is natuurlijk 
goed voor de arbeidsmarkt. De ouderen 
komen dan niet aan de kant te staan en de 
jongeren komen aan de bak. Dat is toch 
fantastisch!” 

De oud-secretaris wijst ook op de economi-
sche crisis, waardoor in veel bedrijven het 
werk minder werd. “Ik was een keer op 
bezoek bij een architectenbureau in  
Leeuwarden en raakte aan de praat met 

een tekenaar van 63 jaar voor wie er  
weinig werk meer was. Met behulp van de 
tijdelijke maatregel van de ‘deeltijd-WW’ 
kon hij voor een deel aan het werk blijven. 
Hij vertelde dat hij het heel inspirerend 
vond om de overblijvende tijd te kunnen 
gebruiken om jongeren die net van de  
opleiding kwamen het echte tekenwerk  
in de praktijk bij te brengen. Daar heeft  
iedereen profijt van. De werkgever die 
praktisch geschoolde jongeren krijgt, de 
jongere die het vak snel echt onder de knie 
krijgt en de oudere die nog in dienst kan 
blijven en zijn kennis kan overdragen.”

Vak met handen en hoofd
Hoe definieert u het ambacht? 
“Hier in Nederland noemen wij dat een vak 
met handen en hoofd. Maar ik vind dat het 
ambacht onvoldoende wordt gewaardeerd. 
Natuurlijk is men blij als een goede vakman 
de klussen klaart. Maar als samenleving 
hebben wij ten onrechte de neiging om 
hoger onderwijs en ‘witte boorden’-arbeid 
hoger te waarderen dan ambachtswerk. 
Daarom vind ik de campagnes van het 
Hoofdbedrijfschap Ambachten en het  
platform Ambachtseconomie uitstekend. 

Want het ambacht verdient een hogere 
waardering en meer respect. Want let wel, 
zonder ambachtsmensen lopen wij spaak 
en kan de samenleving niet draaien.  
Thuis, op het werk of op straat waar dingen 
moeten worden aangelegd, onderhouden 
of gerepareerd.” 
 
klijnsma maakt zich wel zorgen over de 
toestroom van leerlingen voor het 
ambachtsonderwijs. Want de babyboomers 
van na de oorlog die dadelijk met pensioen 
gaan, hebben veel minder kinderen dan 
hun ouders. Daardoor en door de  
onbekendheid met het ambacht ontstaat er 
minder toeloop en dus schaarste aan  
vakmensen. 

hoe de jongeren voor een vakopleiding 
te interesseren?
“Vooral natuurlijk door meer waardering en 
respect voor het vakonderwijs en het 
ambacht. Daarnaast door ze kennis te laten 
maken met de praktijk van het ambacht. 

Bijvoorbeeld door schoolklassen uit te  
nodigen voor werkbezoeken aan het  
vakonderwijs en aan ambachtsbedrijven en 
ze aan het werk te laten snuffelen. En ze 
vooral ook te laten zien welke gevarieerde 
mogelijkheden het ambacht te bieden 
heeft. Bij die gelegenheden heb ik gemerkt 
dat bij veel jongeren de ogen open gingen 
en dat zij enthousiast reageerden. Ook het 
imago van het ambacht blijft essentieel. 
Hoe beter dat is, hoe sneller men voor het 
ambacht zal kiezen. In dat verband is het 
belangrijk om op de middelbare school een 
goed beeld neer te zetten. Een les op het 
VWO over de functie en betekenis van het 
ambacht voor de economie en de samen-
leving zou begrip en waardering voor de 
‘maaksector’ kunnen stimuleren. Want we 
hebben elkaar tenslotte allemaal nodig.  
We kunnen niet zonder elkaar. Of je nou 
iemand met een blauwe boord of iemand 
met een witte boord bent. Dat zouden we 
veel meer moeten uitdragen. Dat zal  
bijdragen aan een positief imago van het 
ambacht, want als er bijvoorbeeld geen 
goede loodgieters meer zijn in ons land, 
wordt het een zooitje, ook al hebben we 
academici bij de vleet!”

extra geld voor vakonderwijs en 
ambacht
jetta klijnsma zou graag zien dat de inter-
actie tussen het onderwijs en het bedrijfs-
leven een graadje enthousiaster wordt.  
Zij heeft bijvoorbeeld een prachtig voor-
beeld gezien in de installatiesector in 
Twente waar jongeren tegelijkertijd een 
stageplek én baanzekerheid kregen. Aan 
haar partij zal het niet liggen. Integendeel. 

“De pvdA zet zich sterk in voor het vak-
onderwijs en het ambacht. Wij vinden dat 
er extra geïnvesteerd moet worden in het 
onderwijs en in het vakonderwijs in het  
bijzonder. Het wordt de kunst om onderwijs 
en arbeidsmarkt nog veel meer met elkaar 
in contact te brengen dan nu het geval is. 
Misschien is het een goed idee om te  
willen leren van het ‘gildesysteem’, waarbij 
werkmeesters echt intensief optrokken met 
hun leerlingen en gezellen.” ●

“Zonder ambachtsmensen lopen wij spaak en kan 
de samenleving niet draaien.”

jetta klijnsma staat als nummer 6 op  
de kandidatenlijst van de pvdA voor  
de Tweede kamer. Voor de val van het 
kabinet was zij staatssecretaris van 
sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
Zij was de opvolger van 
Ahmed Aboutaleb toen die 
burgemeester van Rotterdam werd. 
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Paul Ulenbelt - SP

Wat merkt u zelf in het dagelijks leven 
van het werk van ambachtslieden?
Heel veel. je ziet ze iedere dag. Mijn slager 
is er een voorbeeld van, maar ook de 
timmerman die mijn voordeur repareert of 
rotte kozijnen herstelt. 

Zijn ambachtsmensen in onze maatschappij 
onmisbaar, of zouden wij best zonder hen 
kunnen? en waarom?
Mensen met een ambacht zijn onmisbaar. 
Zij zorgen er voor dat de maatschappij blijft 

draaien. Zonder financiële adviseurs zouden we 
wel kunnen, zonder ambachtsmensen niet!

hoe krijgen we jongeren geïnteresseerd 
voor een ambachtelijk beroep?
Door ze vroeg kennis te laten maken met 
het vak. Dus een dagje mee laten lopen.

Biedt het onderwijs voldoende 
mogelijkheden voor een (loop)baan in 
het ambacht?
Veel te weinig. Er is veel voor te zeggen 
om de oude ambachtsschool in ere te 
herstellen.

Wat gaan u en uw partij de komende 
vier jaar doen op het gebied van de 
centrale thema’s van de ambachts-
economie?
Ervoor zorgen dat op scholen en 
opleidingen weer echte leermeesters 
komen die leerlingen enthousiast 
weten te maken voor het vak, het vak-
manschap en het ambacht.  ●

“er is veel voor te zeggen om de oude 
ambachtsschool in ere te herstellen”
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“Ik ben trots op al die mensen met een 
ambacht. Die honderdduizenden 
vakmensen die zulke mooie dingen maken 
of onmisbare diensten verlenen. Neem de 
twee geweldige bakkers in ons dorp 
schipluiden, die met hun hoofd, hart en 
handen zoveel moois en lekkers maken.  
Met inzet, creativiteit en zorg. Met plezier 
koop ik daar ons brood en andere heerlijke 
dingen. En de timmerman, die bij ons thuis 
prachtige boekenkasten heeft gemaakt. 
Daar blijf ik met bewondering naar kijken.”

Marja van Bijsterveldt, voormalig 
wethouder in Almere, burgemeester van 
schipluiden en voorzitter van het cDA, 
praat met enthousiasme over het ambacht. 
Maar haar liefde voor het ambacht kreeg  
zij pas echt toen zij als staatssecretaris van 
Onderwijs, cultuur en Wetenschappen in 
het demissionaire kabinet Balkende IV met 

CDA Staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW

het middelbaar beroepsonderwijs (MBO)  
te maken kreeg. “Ik heb zoveel gezien en 
gehoord. Zoveel motivatie van docenten  
en leerlingen en zoveel vakmanschap.”

Zonder ambacht geen innovatie
maar krijgt het ambacht ook voldoende 
erkenning in de samenleving? 
“Ik merk dat die erkenning steeds groter 
wordt. Ik heb ook zelf geprobeerd om het 
beroepsonderwijs op de agenda te krijgen. 
Veel mensen denken dat HAVO en VWO de 
hoofdstroom is. Maar het grootste 
percentage jongeren volgt het beroeps-
onderwijs. Daarom ben ik blij met de 
aandacht in ons verkiezingsprogramma 
voor de leermeesters en de vakcolleges. 
Daarnaast krijgt de ambachtseconomie  
ook veel aandacht via het MkB. 
Maar mensen realiseren zich onvoldoende 
welke rol de ambachtseconomie ook speelt 

“Men realiseert zich onvoldoende welke rol de 
ambachtseconomie speelt voor de kenniseconomie.”

“ik ben trots op ambachtsmensen”
voor de kenniseconomie. Want om 
innovatie in de praktijk te brengen zijn 
bijvoorbeeld instrumenten nodig. Op de 
Instrumentmakers school in Leiden worden 
die vakmensen opgeleid. Ik ben blij dat we 
die opleiding overeind kunnen houden. 
Want dit onderdeel van de ambachts-
economie vormt de basis voor onze 
kenniseconomie en werkgelegenheid.”

Vertrouwen in de toekomst 
hoe ziet u de toekomst van het ambacht 
en de ambachtseconomie?
“Behalve voor onze economie is die ook 
nodig voor de werkgelegenheid. Want er 
zijn heel veel jonge mensen die een vak 
willen leren  en met hun handen mooie 
dingen willen maken. De trots waarmee 
leerlingen op de school voor zilversmid 
bijvoorbeeld hun werkstuk laten zien is 
hartverwarmend. Dan zie je hoe belangrijk 

een vakopleiding is. En vergeet niet dat ook 
veel mensen met een drukke baan met 
veel stress op latere leeftijd iets anders met 
hun handen willen gaan doen. Daarnaast 
neemt de diensteneconomie nog steeds 
toe. Neem gezinnen met tweeverdieners. 
Die hebben het veel te druk om thuis 

bijvoorbeeld alles zelf te doen en besteden 
dat dan graag uit aan vakmensen.”
De staatssecretaris, nummer 5 op de cDA-
kandidatenlijst voor de Tweede kamer-
verkiezingen op 9 juni, vindt de toestroom 
van jongeren naar het technisch 
vakonderwijs een punt van zorg, maar ziet 
ook goede kansen om daarin verbetering te 
brengen. “Het probleem is dat het ambacht 
voor veel jongeren onbekend is. Onbekend 
maakt dan onbemind. Daarom zijn 
bijvoorbeeld snuffelstages een uitstekend 
middel om hun belangstelling te wekken. 
Ook van de  vakcolleges ben ik zeer 
gecharmeerd. Dat beroepsonderwijs 
intensief samenwerkt met het bedrijfsleven 
is zeer effectief.  Ik ben blij dat de 
betrokkenheid van het bedrijfsleven  
steeds groter wordt. Ik zie de toekomst  
dan ook met vertrouwen tegemoet.”

Welk ambacht zou u het liefste zelf 
kiezen? 
“Teveel om op te noemen. kok, bakker, 
misschien wel houtbewerker en nog veel 
meer. Daar zou ik 10 levens voor nodig 
hebben.” ●

 

Wat merkt u zelf in het dagelijks leven 
van het werk van ambachtslieden?
Het werk van ambachtsmensen vind ik 
overal om mij heen. Van het huis waar ik in 
woon, de Bossche bollen bij de bakker op 
de hoek tot het spoor waar ik dagelijks 
overheen rijd. Allemaal gemaakt door 
deskundige mensen met ervaren handen. 

Zijn ambachtsmensen in onze 
maatschappij onmisbaar, of zouden wij 
best zonder hen kunnen? en waarom?
Het werk van ambachtsmensen is 
onmisbaar. Er blijft altijd behoefte aan 
kappers, glazenwassers en stratenmakers. 
Voor een goede vakman of -vrouw is er 
altijd werk. Ik realiseer mij dat door de 
jaren heen steeds meer handelingen door 
machines zijn overgenomen maar ook het 
bedienen van deze machines is inmiddels 
een ambacht geworden. 

hoe krijgen we jongeren geïnteresseerd 
voor een ambachtelijk beroep?
Heel veel jongeren zijn nu al geïnteresseerd 
in ambachtelijke beroepen. Maar inmiddels 
zijn er zoveel opleidingen, met soms wat 
vage titels, dat jongeren door de bomen 
het bos niet meer zien. Misschien moeten 
we het aantal opleidingen weer iets 
terugbrengen en er in ieder geval voor 
zorgen dat de voorlichting beter wordt.

Biedt het onderwijs voldoende 
mogelijkheden voor een (loop)baan in 
het ambacht?
Op zich wel, maar de kwaliteit van 
beroepsopleidingen kan beter. GroenLinks 
vindt dat de jongeren weer een vak geleerd 
moet worden door ervaren professionals. 
Wij willen dat er veel meer wordt 

Jesse Klaver - GroenLinks

geïnvesteerd in het beroepsonderwijs, 
zodat er meer les gegeven wordt door 
bevoegde docenten. Het geld dat we 
uittrekken voor onderwijs moet naar de 
klas, naar de docent, naar de leerling en 
niet naar dure gebouwen, glossy folders 
en extra managementlagen. Bovendien 
gaan ontwikkelingen tegenwoordig zo snel, 
dat het voor iedereen belangrijk is om een 
leven lang te leren. Met name voor 
beroepsopleidingen zijn de mogelijkheden 
om naast je baan nog een (korte) opleiding 
in deeltijd te volgen op dit moment te 
beperkt. 

Wat gaan u en uw partij de komende 
vier jaar doen op het gebied van de 
centrale thema’s van de 
ambachtseconomie?
GroenLinks kiest ervoor om fors te 
investeren in onderwijs, dus ook in de 
opleidingen van ambachtelijke beroepen. 
Wij vinden het heel belangrijk dat jongeren 
zich ontwikkelen, ervaring opdoen en 
gebruik maken van hun talenten om zo hun 
diploma te kunnen behalen. jongeren 
moeten de mogelijkheid krijgen om het 
leerpad te kiezen dat bij hen past, dat kan 
een praktische of juist theoretische 
opleiding zijn. Om dit te verwezenlijken is 
het ook nodig om te investeren in zaken als 
leerwerkplaatsen. Alleen op deze manier 
krijgen jongeren de mogelijkheid om de 
nodige ervaring op te doen met het 
vakwerk dat ze na het behalen van hun 
diploma willen gaan doen. 

GroenLinks vindt het heel belangrijk dat 
kwaliteit van werkzaamheden wordt 
gewaarborgd. Als aanbestedingen alleen 
maar over het geld gaan dan gaat dit ten 

“GroenLinks kiest ervoor om fors te investeren 
in onderwijs, dus ook in de opleidingen van 
ambachtelijke beroepen.” 

“het werk van ambachtsmensen is onmisbaar”
koste van de deskundigheid van de 
werknemers en de kwaliteit van het werk. 
In een race om het geld gaat het niet om 
vakwerk, maar moet het allemaal 
goedkoper en sneller. Dit veroorzaakt hoge 
werkdruk, slechte arbeidsomstandigheden 
en veel uitval. kortom aanbestedingen 

mogen niet alleen maar gebaseerd zijn op 
geld. Er moet sociaal worden aanbesteed, 
de kwaliteit van het werk moet ook worden 
meegenomen. Zaken zoals scholing, goede 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
spelen hier een belangrijke rol in. ●



kies voor De AmbAchtseconomie!

Wat merkt u zelf in het dagelijks leven 
van het werk van ambachtslieden?
Dat is stug: op dit moment wordt er een 
nieuw dak op ons huis uit 1921 gelegd. 
Vanmorgen heb ik nog staan kijken hoe 
knap die kerels daar mee bezig zijn. Ze 
klimmen iedere ochtend om 7 uur de 
steiger op en komen dan langs het raam 
van mijn studeerkamer. Ze waren 
hoogstverbaasd dat ze me iedere dag 
achter de computer zagen zitten. 

En als ik dan halverwege de ochtend op 
weg ga naar een vergadering zeggen ze: 
“dan staan wij toch lekker in het zonnetje 
buiten”. Maar daar hoort natuurlijk wel bij 
dat we geen regen hadden… 

Zijn ambachtsmensen in onze 
maatschappij onmisbaar, of zouden wij 
best zonder hen kunnen? en waarom?
De VVD vindt handen net zo belangrijk als 
hersens. Onze economie kan niet zonder 
goede vakmensen zoals metselaars, 
loodgieters, elektriciens en kappers. 
Ik erger me dood aan het cliché dat de 
VVD er alleen voor de rijken achter een 
bureau zou zijn. 60% van de leerlingen in 
Nederland zit op het VMBO en heeft het 
talent later een goede vakvrouw of vakman 
te worden. Om dit talent tot uitdrukking te 

Ton Elias - VVD, Lid Platform Ambachtseconomie 

“De vvD vindt handen net 
zo belangrijk als hersens”

laten komen is een goede vakopleiding 
nodig. We willen terug naar de 
ambachtsschool. De leuke kanten van het 
ondernemerschap moeten in onze 
samenleving worden belicht. Er moet eens 
wat vaker een echte ondernemer voor de 
klas. Een goede ambachtsman met 
discipline kan als zzp-er een uitstekende 
boterham verdienen - en als hij dat wil 
doorgroeien naar een eigen bedrijf.  

Biedt het onderwijs voldoende 
mogelijkheden voor een (loop)baan in 
het ambacht?
Ondernemers zitten vaak te springen om 
praktisch geschoold en goed personeel. 
De VVD ijvert al jaren voor meer 
praktijkgericht beroepsonderwijs - het 
woord zou het eigenlijk al moeten zeggen. 
De oude ambachtsschool moet terug. We 
noemen dat vakwerkscholen. Niet een paar 
experimenten met dit soort praktijkgericht 
onderwijs, maar gewoon veel meer van 
deze vakwerkscholen. En meer leerlingen 
in een bedrijf, zodat een leerling aan het 
eind van zijn of haar opleiding weet hoe je 
een eigen bedrijf kunt starten en wat er bij 
ondernemerschap komt kijken. 

Ook steunt de VVD projecten waarbij 
succesvolle mensen uit het bedrijfsleven 
hun verhaal voor de klas komen vertellen 
en willen wij ‘ondernemerschap’ als 
verplicht vak in het MBO. Inspirerende 
voorbeelden openen de jonge generatie de 
ogen voor de mogelijkheden van het 
ondernemerschap. Wat de VVD betreft 
komen meer jongeren van school die het 
ondernemerschap als een serieuze 
mogelijkheid beschouwen. 

De VVD vindt dat het onderscheid tussen 
doeners en denkers meer in het 
onderwijsbestel tot uiting zou moeten 
komen; waarbij een echte vakopleiding 
mensen genoeg inspireert om op de school 
te blijven. De VVD is voorstander van 
vakwerkscholen waarbinnen VMBO en MBO 
naadloos in elkaar over lopen en leerlingen 
weer echt met hun handen kunnen werken. 
Ik wil dat opleidingen beter aansluiten op 
de arbeidsmarkt. Het is belangrijk om het 
bedrijfsleven bij vakopleidingen te 
betrekken. 

Het bedrijfsleven dient bijvoorbeeld een 
plaats te krijgen in de curriculum- en 
examencommissies van vakopleidingen. 
Ook moeten echte vakmensen makkelijker 
voor de klas kunnen staan. Er zijn best 
bedrijven die een halve dag een lasser of 
een monteur beschikbaar willen stellen. 
Dat is ook voor het bedrijf interessant. De 
leerlingen zijn mogelijk toekomstige 
werknemers of klanten en de werknemer 
doet meer professionele competenties op. 
Ook voor oudere werknemers, vooral met 
een fysiek zwaarder beroep, zou lesgeven 
een uitkomst kunnen zijn. Hun baan zou 
langer uitvoerbaar en interessant blijven als 
ze meer worden ingezet voor de scholing 
van jonge (toekomstige) werknemers. 
Vroeger gebeurde dat al volgens het model 
van meester en gezel. Dat is wat de VVD 
betreft actueler dan ooit. 

Wat gaan u en uw partij de komende 
vier jaar doen op het gebied van de 
centrale thema’s van de 
ambachtseconomie?
Door in te zetten op écht vakmanschap, een 
betere aansluiting op de arbeidsmarkt en 
betere keuzes van leerlingen in het 
beroepsonderwijs, wil de VVD de strijd 
tegen de talentverspilling winnen. De VVD 
staat pal voor een beter beroepsonderwijs. 
Wij weten dat vakmanschap in Nederland 
altijd belangrijk zal blijven. ●

“Ik wil dat opleidingen beter aansluiten op 
de arbeidsmarkt. Het is belangrijk om het 
bedrijfsleven bij vakopleidingen te betrekken.”

4 HOOfDBEDRIjfscHAp AmbAchten

hans Kamps, seR Kroonlid en voor-
zitter van de branchevereniging 
voor uitzendorganisaties. onder 
zijn voorzitterschap is het PvdA- 
verkiezingsprogamma opgesteld. 
Daarnaast heeft hij als lid van het 
Platform Ambachtseconomie een 
grote betrokkenheid en belang-
stelling voor de ambachten en is 
hij voorzitter van het Platform 
creatief Vakman.

Waarom zijn ambachtslieden 
onmisbaar?
“Zonder maakindustrie is er geen 
diensteneconomie, en zonder 
diensteneconomie is er geen 
economie. Dat is allemaal aan elkaar 
verbonden.” 

Waarom bent u lid van het 
Platform Ambachtseconomie?
“Het is heel belangrijk dat de politiek 
het ambacht weer op de agenda zet. 
Daarom ben ik lid geworden van het 
platform. Op die manier kunnen we 
ertoe bijdragen dat de politici altijd 
nadenken over het belang van een 
sterke ambachtseconomie.” 

Wanneer is het platform succesvol?
“Ik denk dat we echt succesvol zijn 
als ouders weer trots zijn op hun 
kinderen wanneer zij naar een 
‘ambachtsschool’ gaan. De ambachts-
school nieuwe stijl, zoals de 
Vakcolleges. En natuurlijk als 
ambachten weer hoog in aanzien 
komen te staan.” 

Welk imago moet het ambacht  
krijgen?
“Het moet het imago hebben van  
de vakman of -vrouw die iets kán. 
Een vakman die niet alleen met  
zijn handen iets kan, maar daar ook  
bij nadenkt. Zo kan iemand echt  
het neusje van de zalm van de  
maakindustrie zijn.” ●

  “De vakman of
  –vrouw die iets kán!”

Lid Platform Ambachtseconomie 

Hans kamps

Flyer 
Ambachtseconomie 
voor bezoekers 
verkiezingscongressen
Ook bij de partijcongressen die in het teken van de komende verkiezingen 
stonden werd al aandacht gevraagd voor de ambachtseconomie. Bezoekers 
van congressen van diverse politieke partijen kregen een flyer uitgereikt met 
daarin de kernboodschappen en aandachtspunten voor een gezonde 
ambachtseconomie in de toekomst. Dat leverde veel en positieve reacties 
op. Hierbij de voorzijde van die flyer.

    kies voor de 
AmbAchtseconomie! 
      We kunnen niet zonder.

Zonder ambachten zou Nederland er als een woestijn uitzien.
De ambachtseconomie geeft de kenniseconomie handen en voeten. 

Daarom:
> meer waardering voor écht vakmanschap!
> meer oog voor ambachtelijke talenten bij jongeren! 
> Beter beroepsonderwijs!
> een gezond ondernemersklimaat!

meer informatie: www.ambachtseconomie.nl

Vakmensen maken het in de Ambachtseconomie
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Wat merkt u zelf in het dagelijks leven 
van het werk van ambachtslieden?
Als bewoner van Amsterdam zie en bezoek 
ik bijna dagelijks ambachtsbedrijven van 
autoreparateurs en schoenherstellers tot 
loodgieters en installatiebedrijven; van 
chocolatiers en taartenbakkers tot 
modeontwerpers en naaiateliers. En als 
directeur van de ondernemersvereniging 
MkB-Amsterdam behartig ik ook de 
belangen van deze grote bedrijfstak.

Zijn ambachtsmensen in onze 
maatschappij onmisbaar, of zouden wij 
best zonder hen kunnen? en waarom?
Geen samenleving, stad of dorp kan zonder 
mensen die iets ontwerpen, maken of 
repareren. Hoezeer onze samenleving ook 
moderniseert of digitaliseert, fysieke 
productie zal altijd de basis blijven. Niet voor 
niets zien deskundigen en beleidsmakers nu 
ook in dat een economie niet kan steunen 
op enkel (financiële) diensten en distributie. 
Maakbedrijven zijn de bedrijven die zorgen 
voor werk in bijvoorbeeld transport, 

Kees Verhoeven - D66

Arie Slob - ChristenUnie

logistiek, reclame en accountancy.
hoe krijgen we jongeren geïnteresseerd 
voor een ambachtelijk beroep?
Dat is de uitdaging waarvoor we staan. 
Want dat het ambacht de toekomst heeft, 
ziet niet iedereen. Op de een of andere 
manier is het imago van deze tak minder 
goed dan bijvoorbeeld beroepen in 
communicatie of administratief werk. Dit 
begint overigens bij de ouders en decanen 
(schoolkeuzebegeleiding en beroeps-
oriëntatie). We moeten jongeren 
overtuigen, verleiden eigenlijk, door ze te 
laten zien dat je in de zorg of in de bouw 
onmisbaar werk doet tegen een goed 
salaris. En dat de baankans veel groter is. 
Rolmodellen en bedrijfsleven zullen zich 
hiertoe moeten inspannen op scholen en 
richting jongeren.

Biedt het onderwijs voldoende 
mogelijkheden voor een (loop)baan in 
het ambacht?
Mogelijkheden zijn er genoeg. Bijna elk 
beroep heeft zijn eigen opleiding. 

Vakinhoudelijk zit het vaak wel goed, zeker 
als onderwijsinstelling en bedrijfstak 
samen de opleidingen vormgeven, zodat 
de theorie aansluit op de praktijk. Daarbij 
moeten opleidingen een antwoord 
formuleren op de complicerende 
samenleving. Vakkennis en passie alleen 
maakt nog geen succesvolle 
ambachtsondernemer. jongeren moeten 
ook kunnen leren zich staande te houden in 
alle complexe regels en specifieke eisen die 
aan ondernemers en vakmensen gesteld 
worden. Denk daarbij onder meer aan 
juridische zaken, personeelsbeleid, 
aanbestedingen, fiscale aangelegenheden 
en zaken als huisvesting en planologie.

Wat gaan u en uw partij de komende 
vier jaar doen op het gebied van de 
centrale thema’s van de 
ambachtseconomie?
Bij D66 zijn ruimte voor ondernemerschap 
en goed onderwijs leidend bij het aanpakken 
van bovenstaande issues. Op het gebied van 
ondernemerschap hebben we het dan over 
concrete maatregelen: goede dienstverlening 
door de overheid via één loket voor 
ondernemers. Vertrouwen in ondernemers 
door specifieke vergunningen te vervangen 
door algemene regels. Is de overheid traag? 
Dan is de aanvraag automatisch goed-
gekeurd! En eerlijk aanbesteden, zodat 
MkB-ers en zzp-ers beter toegang hebben tot 
overheidsopdrachten. 

“Vakkennis en passie alleen maakt nog geen 
succesvolle ambachtsondernemer.”

“Dankzij deze vakmensen woon ik in een huis, 
heb ik gas, water en licht.”

Op onderwijsgebied zorgen we voor betere 
beloning voor goede leraren op cruciale 
plekken zoals het (V)MBO in achterstands-
wijken. scholen krijgen een doorstroom-
bonus als hun leerlingen de overstap naar 
een hoger niveau goed kunnen maken. 
Verder willen we leerrecht  vanaf 2,5 jaar 
om achterstanden te voorkomen en 
centrale examens. Iedereen moet met een 
startkwalificatie de arbeidsmarkt op! ●

Wat merkt u zelf in het dagelijks leven 
van het werk van ambachtslieden? 
Als zoon van een middenstander heb ik 
altijd veel waardering voor ambachtswerk. 
Het werk van ambachtslieden zie je overal 
in terug. Dankzij deze vakmensen woon ik 
in een huis, heb ik gas, water en licht; ik 
ben ook blij met mijn opticien en de bakker 
op de hoek. Bijna een miljoen Nederlanders 
werken in een ambachtelijk bedrijf. Reden 
genoeg om met aandacht deze sector te 
volgen.

Zijn ambachtsmensen in onze 
maatschappij onmisbaar, of zouden wij 
best zonder hen kunnen? en waarom? 
Ambachtelijke vakmensen zijn echt 
onmisbaar voor de Nederlandse 
samenleving en economie. Denk alleen al 
aan technische beroepen of de bouw. En 
met een omzet die 9% van de totale 
economische bedrijvigheid uitmaakt kun je 
de ambachtseconomie gerust als 
economische sleutelspeler zien. 

hoe krijgen we jongeren geïnteresseerd 
voor een ambachtelijk beroep? 
Het begint met aantrekkelijke opleidingen. 
Maar, net zo belangrijk: het bedrijfsleven 
moet inzetten op een goede aansluiting 
met scholen. Zeker bij het werken met je 
handen is het belangrijk om in de praktijk 
aan de slag te gaan en bij het kiezen van 
een opleiding speelt ook een aantrekkelijk 
baanperspectief mee. 

Biedt het onderwijs voldoende 
mogelijkheden voor een (loop)baan in 
het ambacht? 
Het onderwijs kent zeker de mogelijkheden 
voor een loopbaan in het ambacht, maar ik 

zie ook nog wel onnodige barrières. Die 
willen we wegnemen. Zo wil de overgang 
van VMBO naar MBO nog wel eens teveel 
uitval opleveren, terwijl een doorlopende 
lijn veel meer zicht geeft op een 
toekomstige baan. De christenUnie wil 
daarom meer loopbaanbegeleiding in het 
onderwijs. cruciaal voor ambachtelijk 
onderwijs is dat de christenUnie wil 
investeren in 6-jarige vakscholen met veel 
praktische vakken. Bovendien wil de 
christenUnie stimuleren dat meer jongeren 
voor het ondernemerschap kiezen. 

Wat gaan u en uw partij de komende 
vier jaar doen op het gebied van de 
centrale thema’s van de 
ambachtseconomie?
De christenUnie investeert maar liefst 
1,8 miljard in het onderwijs, waaronder in 
praktische vakken en in vakonderwijs. 
Daarnaast willen we participatie van 
jongeren op de arbeidsmarkt verder 
stimuleren, daar heeft de ambachts-
economie baat bij. In sommige sectoren is 
het lastig aan personeel te komen. De 
koppeling tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt moet daarom versterkt 
worden. Maar ook door onze investeringen 
in de economie en banen in de komende 
jaren, denk aan het crisispakket, zal de 
ambachtseconomie een impuls krijgen. En 
daar krijgt heel Nederland weer veel voor 
terug: banen, economische groei en grote 
maatschappelijke baten. ●

“De christenUnie wil meer loopbaanbegeleiding 
in het onderwijs”

“iedereen moet met een startkwalificatie 
de arbeidsmarkt op!”
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Pauline Smeets - PvdA
“ik zou de ambachtseconomie 
niet kunnen wegdenken”
Wat merkt u zelf in het dagelijks leven 
van het werk van ambachtslieden?
Ik zou de ambachtseconomie niet kunnen 
wegdenken uit mijn dagelijkse leven. Zo ga ik 
graag naar een bekende chocolaterie in mijn 
woonplaats sittard en breng ik regelmatig 
een bezoek aan de schoonheidsspecialiste. 
Maar ook voor het onderhoud van mijn huis 
maak ik vaak gebruik van vaklui. Vorig jaar 
heb ik nog de buitenboel laten schilderen!

Zijn ambachtsmensen in onze maat-
schappij onmisbaar, of zouden wij best 
zonder hen kunnen? en waarom?
Nee, wij kunnen niet zonder ambachts-
mensen. Ik zou het betreuren als de 
ambachtelijke beroepen geen deel meer 
zouden uitmaken van de Nederlandse 
economie. Er zou veel te veel werkgelegen-
heid verloren gaan. juist in de ambachte-
lijke branches zijn veel kansen om zelfstan-
dig of als werknemer aan de slag te komen. 
Ondernemende vakmensen, die je bij 
uitstek in de ambachtelijke branches 
aantreft, zijn zeer belangrijk voor de maat-
schappij. Dan wil ik ook de innovatieve 
kracht van het ambachtelijk kleinbedrijf 
noemen, zoals bijvoorbeeld in de klein-
metaal. Het grootbedrijf kan in feite niet 
zonder deze ondernemers. Tot slot wil ik 
nog één aspect niet onvermeld laten: 
ambachtsmensen zorgen voor wat ik wil 
noemen ‘kleur en fleur’ in de samenleving. 
Daarom stel ik de retorische vraag: kunnen 
wij zonder vakkundige hoveniers, kappers, 
schilders, lijstenmakers en pianostemmers? 

hoe krijgen we jongeren geïnteresseerd 
voor een ambachtelijk beroep?
Al op jonge leeftijd, zo vanaf een jaar of 
tien, moeten kinderen kennis kunnen 
maken met het vakmanschap en de 
ambachtelijke beroepen. je kunt een uit- 
stekend beroep uitoefenen door ‘met je 
handen’ te werken, en, niet onbelangrijk, 
ook nog een goede boterham verdienen. 
Op bezoek gaan bij ondernemers, of 
schoolprojecten die het ambacht centraal 
stellen, zijn mogelijkheden om jonge  
kinderen kennis te laten maken met de 
diversiteit aan beroepen binnen het 
ambacht. Voor jongeren zijn stages de  
uitgelezen mogelijkheid om de branches 
intensiever te leren kennen. Maar ook 
ondernemers kunnen zelf naar scholen toe 
gaan om demonstraties te geven van hun 
vak. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk 
en dan bereik je als sector uiteindelijk voor 
de lange termijn veel.

Biedt het onderwijs voldoende  
mogelijkheden voor een (loop)baan  
in het ambacht?
Daar mag veel meer de nadruk op komen 
te liggen, te beginnen in het basisonder-
wijs. kenniseconomie is belangrijk, maar 
we kunnen niet zonder vakmensen. Als je 
later echt ‘met je handen’ wilt werken 
moet daar al vanaf de basisschoolleeftijd 

op worden ingezoomd. Dat betekent extra 
aandacht voor vaktechnische vaardigheden, 
naast cognitieve vaardigheden. Voor het 
vervolgonderwijs is de opkomst van  
(technische) vakcolleges voor deze groep 
leerlingen een positieve ontwikkeling.  
Het ambachtelijke beroep, waarin kwaliteit 
en vakmanschap voorop staan, verdient 
een bijzondere en beter herkenbare positie 
in onderwijsland.
Wat gaan u en uw partij de komende vier 
jaar doen op het gebied van de centrale 

thema’s van de ambachtseconomie?
De combinatie ambacht en ondernemer-
schap biedt veel perspectieven, zowel voor 
jonge mensen, die op de arbeidsmarkt 
willen toetreden, als voor ouderen. Er blijft 
ook in de toekomst veel werk in de 
ambachtelijke branches. Er is en blijft 
kortom voldoende ruimte in het ambacht 
om iedereen mee te laten doen. 
Werkgelegenheid veilig stellen, en zo 
mogelijk verder uitbreiden, willen wij 
bereiken door de kansen voor starters en 
zzp’ers te vergroten. Velen werken als zzp’er 
in een ambachtelijk beroep. Zij vormen een 
steeds belangrijkere economische factor. 

Hun positie willen wij versterken door hun 
sociale en fiscale voorzieningen te verbete-
ren. Er komt een wettelijk verplichte 
verzekering voor zzp’ers voor de financiële 
gevolgen van ziekte en arbeidsongeschikt-
heid. Daarmee wil de pvdA voorkómen 
dat onverzekerde zzp’ers bij ziekte of 
arbeidsongeschiktheid in de bijstand 
belanden. Verder wil de pvdA dat je als je 
van werknemer zzp’er wordt een aantal 
jaren aangesloten mag blijven bij je oude 
pensioenfonds. Het ondernemerschap in 

het MkB willen wij stimuleren, omdat het 
de banenmotor van de economie is. kleine 
ondernemers ondersteunen wij door belas-
tingmaatregelen. De aftrek voor starters 
gaat omhoog, evenals de MkB-winst-
vrijstelling, waarbij we de zelfstandigen-
aftrek verlagen. De pvdA wil doorgaan met 
het verminderen van administratieve 
lasten. Er komt één digitaal overheidsloket 
voor ondernemingszaken.
professionalisering van het ambacht door 
aandacht voor opleiding en scholing wil de 
pvdA bereiken door het niveau van het 
middelbaar beroepsonderwijs te verhogen. 
Goede samenwerking met het bedrijfsleven 
is daarbij essentieel. Vakcolleges vormen 
een speerpunt. Voor veel jongeren, waar-
van een nog altijd te groot deel vroegtijdig 
de school verlaat, liggen er goede 
perspectieven in het ambacht. 

Tot slot wil de pvdA de kracht van de 
kleine ondernemer, die mede vormgeeft 
en bijdraagt aan de leefbaarheid van de 
wijken, niet onder stoelen of banken 
steken. Dat betekent extra aandacht voor 
het vestigingsklimaat door het tegengaan 
van leegstand en betere rechtsbescherming 
van huurders van (winkel)panden.  ●

“Als je later echt ‘met je handen’ wilt werken 
moet daar al vanaf de basisschool op worden 
ingezoomd.”

Peter van heeswijk, politicoloog 
en voormalig cDA-voorzitter 
Noord-Brabant. momenteel is hij 
landelijk partijvoorzitter. in het 
dagelijks leven is hij eigenaar 
van diverse bakkerswinkels. 

“Het mooiste dat  
je kunt doen!”

Wat heeft u met ambachten?
“Na mijn studie politicologie ben ik 
op mijn 27e in het ambacht begon-
nen als meesterbakker. Het mooie 
vak van bakker heb ik 25 jaar mogen 
doen. Dit heeft mij een persoonlijke 
band met het ambacht gegeven.”

Welk imago moet het ambacht 
krijgen?
“jongeren moeten vooral het beeld 
krijgen dat een ambacht leuk en 
avontuurlijk is, dat het uitdaging 
geeft en dat je er lol in kunt hebben. 
Heel simpel, een ambacht is het 
mooiste dat je kunt doen.” 

Waarom een carrière in het 
ambacht?
“Een carrière in het ambacht is een 
goede keuze, omdat er altijd werk is. 
Werk waar mensen op zitten te 
wachten en dat leuk is. Wat wil je 
nog meer met je leven? kies het 
ambacht!”

Persoonlijk
“Een mooi voorbeeld van een per-
fecte vakman. Een apparaat in mijn 
bakkerij was oud, stuk en niet meer 
te maken. Ik ging naar een man die 
ongelooflijk goed kon lassen. Hij zei 
tegen mij: “Van Heeswijk, dat ga 
ik voor je maken.” Hij maakte het 
gietstuk helemaal na, met als  
resultaat dat het apparaat, nu 15 jaar 
later, nog steeds loopt als een naai-
machientje. Geweldig!” ●

Lid Platform Ambachtseconomie 

peter van 
Heeswijk
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Wat merkt u zelf in het dagelijks leven 
van het werk van ambachtslieden?
persoonlijk heb ik alle dagen met de 
ambachtseconomie te maken. Het brood 
dat ik eet van de bakker, het stukje vlees 
van de slager. Mijn zeswekelijkse bezoekjes 
aan de kapper en de pedicure. Voor mij 
onmisbaar; veel waardering voor de 
kwaliteit en betrokkenheid van vaklieden. 
Maar ook als inwoner van Eindhoven heb 
ik kennis mogen maken met de beurs  
“MEEsTERLIjk Design en Ambacht”. Honderd 
vrije vormgevers en ambachtslieden 
hebben daar hun producten gepresenteerd. 
Wat een succes en wat een creativiteit. 
Hier kan Nederland trots op zijn!

Zijn ambachtsmensen in onze maat-
schappij onmisbaar, of zouden wij best 
zonder hen kunnen? en waarom?
Vakmensen zijn onmisbaar in onze maat-
schappij. Met een huidige omzet van ruim 
125 miljard zijn zij een groep die zorgt voor 
creativiteit en dynamiek in de samenleving. 
Het is juist die groep die het verschil kan 
maken. De 900.000 mensen die in deze 
sector werkzaam zijn geven kleur en geur 
aan de Nederlandse samenleving. Zij 

zijn de creatieve handen van Nederland! 
Zij zijn bepalend voor de typisch Neder-
landse cultuur!

hoe krijgen we jongeren geïnteresseerd 
voor een ambachtelijk beroep? 
Hier kan de brancheorganisatie een belang-
rijke rol spelen. Een imagocampagne waar 
trots, creativiteit en toekomstperspectief 
geboden wordt is essentieel. Daar hoort 
een veel nauwere samenwerking met het 
bedrijfsleven en de vakopleidingen bij. Het is 
cool om een vak te leren en direct bij een 
bedrijf aan de slag te gaan. Vaktrots moet 
wat het cDA betreft een leidend principe zijn.

Biedt het onderwijs voldoende 
mogelijkheden voor een loopbaan in het 
ambacht?
De afgelopen jaren zijn veel vakcolleges tot 
stand gekomen. Deze geavanceerde 
‘ambachtsscholen’ zijn branchegericht en 
werken nauw samen met het regionale 
bedrijfsleven. Het cDA is er voorstander 
van dat meer ROc’s zich omvormen tot 
vakcolleges. Wij zijn ervan overtuigd dat 
zo meer perspectief geboden wordt voor 
een loopbaan in het ambacht.

Wat gaan u en uw partij doen op het 
gebied van de centrale thema’s van de 
ambachtseconomie?
Drie zaken:
• Ondersteunen van een imagocampagne: 

“Trots op vakmanschap”
• Meer vakcolleges, met een duidelijke link 

naar het bedrijfsleven.

• Bevorderen van ondernemerschap:  
starters krijgen een steuntje in de rug;  
op fiscaal gebied en op het gebied van 
regelgeving. We moeten stimuleren,  
niet hinderen! ●

www.cda.nl/ellyblanksma
Twitter met Elly Blanksma

“De 900.000 mensen die in deze sector  
werkzaam zijn geven kleur en geur aan de 
Nederlandse samenleving.”

Wat merkt u zelf in het dagelijks leven 
van het werk van ambachtslieden?
Voor ons gezin is het werk van 
ambachtslieden onmisbaar. Ik denk aan de 
fietsenmaker, de bakker, de loodgieter, de 
schilder, de opticien, en zo zou ik nog wel 
even door kunnen gaan.

Zijn ambachtsmensen in onze 
maatschappij onmisbaar, of zouden wij 
best zonder hen kunnen? en waarom?
Echte vakmensen zijn onmisbaar. Iedereen 
heeft hun diensten nodig. Zonder bakker, 
geen brood. Zonder loodgieter zouden veel 
cV-ketels het begeven. 
Ambachtsmensen leveren bovendien een 
belangrijke bijdrage aan de economie. 
Ruim 900.000 ambachtsmensen zorgen 
voor ongeveer 8% van de omzet van het 
bedrijfsleven. De sGp houdt deze 
vakmannen en -vrouwen daarom hoog.

hoe krijgen we jongeren geïnteresseerd 
voor een ambachtelijk beroep?
Biedt het onderwijs voldoende 
mogelijkheden voor een (loop)baan in 
het ambacht?
Vergrijzing is een groot probleem voor 
de ambachtseconomie. Veel vakmensen 
worden ouder en moeten het bijltje er 
bij neergooien zonder dat er een opvolger 
is. Het is een goede ontwikkeling dat 
in het voorbereidend en middelbaar 
onderwijs nu meer aandacht wordt 
gegeven aan het kweken van vakman-
schap. Deze ontwikkeling verdient steun. 

De sGp denkt aan het inzetten van oudere 
vakmensen om leerlingen te begeleiden. 
Zo ontstaan waardevolle leermeester/
gezelrelaties, waardoor vakkennis 
behouden blijft en een positieve spiraal in 
gang gezet kan worden. 

Wat gaan u en uw partij de komende 
vier jaar doen op het gebied van de 
centrale thema’s van de 
ambachtseconomie?
In aansluiting op het vorige antwoord wil ik 
nog aangeven dat de sGp zich altijd sterk 
gemaakt heeft voor het MkB en het 
vakmanschap binnen het MkB. De sGp zal 
dat blijven doen. Ik noem twee punten uit 
ons verkiezingsprogramma:

Elbert Dijkgraaf - SGP 
“Voor ons gezin is het werk van 
ambachtslieden onmisbaar”

Elly Blanksma-van den Heuvel - CDA

“Het is een goede ontwikkeling dat in het 
voorbereidend en middelbaar onderwijs nu meer 
aandacht wordt gegeven aan het kweken van 
vakmanschap.”

Regeldruk en papieren rompslomp moeten 
omlaag. Een eerste stap is het inperken van 
de Arboregels. kleinere bedrijven 
verdienen speciale aandacht, omdat de 
papierenrompslomp bij deze bedrijven 
relatief grote gevolgen heeft. 
Ook moet er een permanente versoepeling 
van de urennorm voor ZZp’ers komen, zodat 
het gemakkelijker wordt om in aanmerking 
te komen voor fiscale voordelen. ●

“Vaktrots moet wat het cDA betreft 
een leidend principe zijn”



kies voor De AmbAchtseconomie!

Wat merkt u zelf in het dagelijks leven 
van het werk van ambachtslieden?
Iedere dag word ik ermee geconfronteerd; 
vanochtend haalde ik mijn fiets bij de 
fietsenmaker op nadat hij die een 
servicebeurt had gegeven. Onlangs moest 
mijn wasmachine gerepareerd. Als ik naar 
een apotheek ga dan vind ik het prettig als 
er goed geschoolde mensen staan die 
weten hoe ze me moeten adviseren. De 
werkplekken in de Tweede kamer worden 
grondig schoongemaakt, dat is 
onontbeerlijk, evenals de specialisten die 
bij de dienst automatisering zitten en 
problemen met computers helpen 
oplossen. En ook in de supermarkt, in een 
schoenen- of een kledingwinkel wil ik dat 
de vragen die ik als klant heb beantwoord 
kunnen worden door de mensen die er 
werken. 

Zijn ambachtsmensen in onze 
maatschappij onmisbaar, of zouden wij 
best zonder hen kunnen? en waarom?
Werken met je handen, in technische 
beroepen of als specialist op het gebied 
van diensten, is de basis van de economie. 
Evenals de financiële structuur is een goed 
opgeleide, maatschappelijk gewaardeerde 
en fatsoenlijk betaalde structuur van 
ambachtslieden onmisbaar – we zouden 
heel snel stil komen te staan met zijn allen 
als er niemand meer was om te repareren, 
maken, bouwen. En juist de wereld van het 
geld, aandelen en beurshandel is de 
afgelopen twee jaar natuurlijk door de 
mand gevallen: die wereld werd 
decennialang zwaar overschat. De crisis 
gaat er hopelijk voor helpen zorgen dat het 
besef van het belang van de ambachts-
economie sneller terugkeert.

hoe krijgen we jongeren geïnteresseerd 
voor een ambachtelijk beroep?
Het uitoefenen van een ambacht is het 
mooiste wat er is. je bent baas over de 
theorie én de praktijk. je weet alles van je 
ambacht, en bent daarin uniek. je hebt eer 
van je werk en ondervindt waardering van 
anderen. Dat is iets wat zowel door mensen 
als door beleid moet worden uitgedragen. 
En soms hoort daar strijd bij, van 
werknemers verenigd in vakbonden, om 
respect af te dwingen.

Biedt het onderwijs voldoende 
mogelijkheden voor een (loop)baan in 
het ambacht?
Het onderwijs aan het VMBO en MBO moet 
veel meer beroepsgericht worden. Dus 
minder theoretische vakken en meer 
ruimte voor praktijkgerichte lessen. VMBO 
en MBO 1-2 kunnen worden samengevoegd 
tot kleine ambachtsscholen. Geen 
verplichte invoering van het competentie-
gericht onderwijs in het MBO, waardoor 
leerlingen aan hun lot worden overgelaten 
en vakkennis naar de achtergrond verdwijnt 
(zie www.sp.nl/mbo)

Wat gaan u en uw partij de komende 
vier jaar doen op het gebied van de 
centrale thema’s van de 
ambachtseconomie?
De sp is een partij die altijd is blijven 
uitdragen hoe belangrijk vakmensen voor 
onze samenleving en onze economie zijn.  
Daarnaast schreef ik het plan ‘Hart voor de 

Sharon Gesthuizen - SP
“het onderwijs aan het VmBo en mBo 
moet veel meer beroepsgericht worden“

Zaak’ dat met tientallen voorstellen ruimte 
en steun wil geven aan het kleinbedrijf in 
ons land. kijk hiervoor op www.sp.nl.

Hierin staat ondermeer het voorstel om 
weer vestigingseisen te stellen, waardoor 
ondernemers zich moeten bekwamen in 
hun vak alvorens zij zich kunnen vestigen. 
Ook wil de sp voorkomen dat ambachtelijke 
slagers en bakkers en andere voedsel-
producenten voortaan, zoals Brussel wil, 
al hun producten moeten laten keuren door 
de VWA (zie hart voor de zaak, H 7, 
Administratieve lastendruk). 

Tot slot willen we dat het innovatie-
instrumentarium beter toegankelijk wordt 
voor kleine zelfstandigen zodat ook kleine 
ondernemers die zelf nieuwe producten of 
diensten ontwikkelen hier (fiscaal) voordeel 
van hebben (bijvoorbeeld via de Wet 
bevordering speur- en ontwikkelingswerk 
en via de innovatievouchers). ●

“Werken met je handen, in technische beroepen of als specialist 
op het gebied van diensten, is de basis van de economie.”

“Prachtig om te 
zien!”

Wat heeft u met ambachten?
“Mijn moeder is ooit als verpleegster 
begonnen. Toen ze daar op een 
gegeven moment op was uitgekeken, 
heeft ze zichzelf het vak drukker 
geleerd en is ze een eigen drukkerij 
begonnen. Ik kan me nog heel goed 
herinneren hoe het daar rook. De inkt 
en dergelijke. Verder importeert een 
van mijn broers stenen, legt ook veel 
stenen vloeren. Dat is echt een 
jongen die met zijn handen werkt. 
Dat vind ik prachtig om te zien.” 

Waarom bent u lid van het  
Platform?
“Omdat ik het heel belangrijk vind 
dat er ook waardering komt voor 
mensen die met hun handen werken. 
In mijn omgeving ontmoet ik heel 
veel mensen die alleen maar met 
hun hoofd bezig zijn en heel goed 
kunnen praten. We hebben het zo 
nodig dat er weer waardering komt 
voor al die mensen die de tent  
hier draaiende houden.”

Wanneer is het Platform succesvol?
“Zodra ouders het niet meer erg 
vinden als hun kind een vak leert. 
Dat het doodnormaal is als het naar 
het VMBO gaat. We zijn succesvol als 
die omslag tot stand komt.” 

Waarom een carrière in het 
ambacht?
“Een carrière in het ambacht is een 
goede keuze, omdat je er veel geld 
mee verdient! Bovendien zijn 
mensen die met hun handen werken 
minder afhankelijk van de grillen van 
de internationale economie. Alle 
reden dus om zo’n vak te kiezen.”

Lid Platform Ambachtseconomie 
tweede Kamerlid voor de PvdA

Mei Li Vos

8 HOOfDBEDRIjfscHAp AmbAchten

colofon

Deze uitgave is een initiatief van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) 

en het platform Ambachtseconomie. Alle grotere politieke partijen zijn 

benaderd. In deze krant staan de  reacties die wij ontvangen hebben. 

Onze dank gaat uit naar de betrokken politici.
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