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KIVI Afdeling Olie- en Gastechnologie heeft een aantal bedrijven in haar achterban geraadpleegd over het 

aanbod van en de vraag naar ingenieurs in de periode 2015-2020. 

 

De belangrijkste bevindingen zijn: 

 

 De vraag naar en het aanbod van afgestudeerden zijn momenteel redelijk in evenwicht: de bedrijven 

zijn 

voldoende in staat afstudeerders vanuit het HBO en de TU’s aan te trekken. Verwacht wordt dat het 

aantal afstudeerders in de komende jaren zal toenemen en de sector dus veel meer stageplaatsen en 

afstudeeropdrachten zal moeten aanbieden.  

 Er is met name een schaarste aan ervaren ingenieurs in de vakdisciplines binnen de sector, 

veroorzaakt door een lage instroom in de sector in de periode 1995-2010 en vermeende mindere 

carrièrekansen in de vak disciplinaire ingenieursberoepen. 

 Bij afstudeerders zou men meer innovatiekracht en creativiteit willen zien en dat ontwikkeling daarvan 

in de opleiding is ingebed. Tevens dient in de opleiding meer aan soft skills zoals presentatie en 

communicatie te worden gewerkt, maar dit mag niet ten koste gaan van de vakmanschap competen-

ties van de afgestudeerden. 

 Bedrijven willen actief het percentage vrouwelijke werknemers verhogen. Het aanbod is echter 

beperkt. 

 Er moet gewerkt gaan worden aan het imago van de olie- en gasindustrie in Nederland als een sector 

waarin een waardevolle carrière mogelijk is. 

 Aan de onderwijskant is er de dreiging van het wegvallen van rijks- en bedrijfsfinanciering voor goede 

en innovatieve afstudeeronderwerpen. Dit vormt een bedreiging voor de kwaliteit en creativiteit van 

de afstudeerders. 

 De olie- en gasindustrie lijkt ondervertegenwoordigd in de onderzoeken en afstudeeronderwerpen in 

de afstudeerfase van HBO bachelor- en universitaire masterstudenten. 

 

De belangrijkste aanbevelingen zijn:  

 Bedrijven kunnen actie ondernemen door: 

 Aannamebeleid: 

 Hun aannamebeleid aanpassen (meer zoeken naar technische expertise in plaats van het 

screenen op voornamelijk management capaciteiten). 

 Een “Dual Ladder” carrière pad aan te bieden waarbij technische expertise (meer) 

gelijkwaardig gewaardeerd wordt met managementfuncties. 

 Communicatie van de rol van olie en gas in de duurzame energievoorziening:  Om het juiste 

talent aan te blijven trekken zal aan het imago van de olie- en gasindustrie gewerkt moeten 

worden. De rol van de olie- en gasindustrie in de transitie naar een duurzame energievoorzie-

ning in de komende decennia moet verder gedefinieerd en gecommuniceerd worden op middel-

bare scholen en universiteiten. Hier ligt een belangrijke rol voor KIVI Olie- en Gastechnologie 

om dit mede vorm te geven. In dit rapport worden verschillende voorstellen gedaan om de 

communicatie te bevorderen. 

 

Samenvatting en aanbevelingen 
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 Hulp aanbieden om het onderwijs te ondersteunen. Hierbij kan de vergrijzing mogelijkheden bieden 

door kennis en kunde van recent gepensioneerden uit de olie- en gassector te mobiliseren voor het 

onderwijs. Gedacht kan worden aan een collegereeks met onderwerpen zoals ook op de KIVI Olie- en 

Gastechnologie lezingen gebracht worden. Universiteiten en HBO-instellingen kunnen actie nemen 

door:  

 De kennis over de activiteiten en technische expertise van olie- en gasbedrijven bij de HBO- en 

universiteitsonderwijzenden te verhogen door gerichte voorlichting, intensiever contact met de 

sector en streven naar deeltijdhoogleraren en gastcolleges vanuit de sector. 

 Het onderwijsprogramma zo aanpassen dat er meer aandacht wordt besteed aan het verkrijgen 

van soft skills, zakelijk inzicht, creativiteit en de Nederlandse taal.  

 EZ/OCW kunnen actie nemen door:  

 De onderwijsinstellingen de ruimte geven om hun personeelsbestand indien nodig uit te brei-

den. Dit om het groeiende studentenaantal te faciliteren. (N.B. Volgens minister Bussemaker 

(Buitenhof, 17 mei 2015) komt er meer geld om extra personeel aan te nemen.) 

 Het effect van mogelijke herziening van overheidsvergoeding voor promovendi te bekijken. 

Promovendi worden nu gedeeltelijk gefinancierd door de universiteit/overheid via een promo-

tievergoeding (€ 90.000 per promotie). Het overgrote deel van het onderzoek aan de universi-

teiten wordt uitgevoerd door promovendi en postdoctorale medewerkers. Deze personen zijn 

ook de directe begeleiders van de afstudeerders. Dit betekent dat wijziging in de financiering 

het aantal master studenten en de (innovatieve) onderwerpen waarop zij afstuderen sterk kun-

nen beïnvloeden. 
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1. Inleiding 

 

De KIVI-afdeling voor Olie- en Gastechnologie (KIVI-OG) organiseert activiteiten voor KIVI-leden werkzaam 

in of anderszins verbonden met de olie- en gasindustrie. Het activiteitenprogramma van de afdeling bestaat 

uit lezingen en excursies en bestrijkt het gehele gebied van de opsporing, winning en verwerking van olie en 

gas. 

 

De doelstellingen van de KIVI-OG zijn: 

 

 Het bevorderen van kennis met betrekking tot wetenschap, technologie en economie van de olie- en 

gasindustrie in brede zin, zowel op het gebied van opsporing en winning als verwerking. 

 Het organiseren van activiteiten, zoals excursies en lezingen, die kennisuitwisseling en onderlinge 

communicatie tussen ingenieurs bevorderen. 

 Het bieden van een netwerk van contacten tussen OG leden, bedrijven en instellingen betrokken bij 

de olie- en gasindustrie en inspelen op de actualiteit in de sector. 

 

OG is uniek binnen het KIVI. Het is namelijk een afdeling die zich tot doel stelt alle ingenieurs bijeen te 

brengen die binnen de olie- en gasindustrie werkzaam zijn, of zijn geweest en omspant daarom een groot 

aantal vakdisciplines zoals werktuigbouwkunde, mijnbouw, chemische technologie, civiele techniek, 

elektrotechniek en natuurkunde. Omdat het meer is dan een vak afdeling, zijn OG leden daarom dikwijls ook 

lid van andere KIVI vak afdelingen, zoals de vak afdelingen Offshore Techniek  (OT), Procestechniek (NPT) 

en Mijnbouw (MB). Regelmatig worden lezingen en excursies samen georganiseerd.  

 

De afdeling OG groeit nog elk jaar en telt dit jaar 835 leden. 

 

Binnen het bestuur van de afdeling OG zijn in 2014 discussies gevoerd of het aanbod van ingenieurs die 

afstuderen in aantal en kwaliteit nog voldoende tegemoet komt aan de wensen vanuit bedrijven in de OG 

sector. De toename in interesse voor technische beroepen en het groeiende studentenaantal bieden mooie 

kansen voor de sector. Het bestuur heeft daartoe een onderzoek opgestart onder bedrijven in de olie- en 

gasindustrie en uit de procesindustrie om antwoord op die vraag te krijgen. Doel van het onderzoek was 

helder te krijgen wat de verwachtte vraag naar ingenieurs is in de komende 5 jaar en welke specifieke 

competenties bedrijven verwachten van afgestudeerde ingenieurs. Met de uitkomsten van dit onderzoek 

kunnen vraag en aanbod van ingenieurs beter op elkaar afgestemd worden. 

 

In dit rapport worden de resultaten en de conclusies van dit onderzoek weergegeven. Tevens worden er 

voorstellen gedaan voor verbeteracties, die door het bedrijfsleven en onderwijs opgezet kunnen worden om 

vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.  
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2. Methode van onderzoek 

 

Op basis van de aanwezige kennis bij de bestuursleden van de afdeling OG (bedrijven en onderwijs in de 

OG sector) is een vragenlijst opgesteld. De vragenlijst is opgenomen in bijlage 1.  

 

Vervolgens hebben de bestuursleden uit hun persoonlijke netwerk bedrijven benaderd om deel te nemen 

aan de enquête. In totaal hebben 13 bedrijven meegewerkt. Een lijst van deelnemers is weergegeven in 

bijlage 2. De respondenten kwamen uit verschillende sectoren van de olie- en gassector. 

 

De vragenlijsten zijn door de respondenten ingevuld en veelal daarna in een persoonlijk gesprek besproken. 

 

Tevens zijn HBO en WO onderwijsinstellingen benaderd om inzicht te krijgen in de aanbodzijde. De 

desbetreffende vragenlijst is opgenomen in bijlage 3. 

 

Door de respons van 13 bedrijven en 7 onderwijsinstellingen, pretendeert dit onderzoek niet een totaalbeeld 

van de OG sector weer te geven. Wel kwamen er uit de antwoorden een aantal gemeenschappelijke 

resultaten naar voren, waardoor dit toch een betekenisvol beeld vanuit de sector genoemd kan worden.  
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3. Resultaten  

 

In secties 3.1 t/m 3.8 zijn de antwoorden van de bedrijven samengevat. In de sectie 3.9 zijn de antwoorden 

van de deelnemende HBO-instituten en technische universiteiten vermeld. 

 

3.1. Aantal benodigde ingenieurs in de periode 2014-2020: 

De aantallen variëren sterk, vooral ook naar de grootte van de bedrijven. 

 HBO:  

 Varieert van een enkeling tot 50 per bedrijf per jaar. 

 WO:  

 Varieert van 4 tot 20 per bedrijf per jaar. 

 Post doctorale PDEng-opleiding in bijv. Chemische Technologie: 

 Is door geen van de bedrijven genoemd, doorgaans is WO voldoende. 

 PhD:  

 Geen vereiste, doorgaans is WO voldoende. 

 2 - 4 per jaar bij bedrijven die meer op research gericht zijn. 

 

3.2. Aansluiting van vraag naar ingenieurs en aanbod van ingenieurs: 

Aantallen: 

 De meeste bedrijven geven aan dat het aanbod van afgestudeerden in balans is met de vraag. 

Afgestudeerden zijn goed te vinden.  

 Er is vooral behoefte aan technische senior functies, ofwel mensen met ervaring in de technische 

vakdisciplines (leeftijdsgroep 35-50 jaar). “Groei naar senioriteit wordt voornamelijk gerealiseerd door 

personeel zelf op te leiden”. 

 Schaarste treedt ook op doordat ingenieurs internationale en managementervaring nastreven en er 

daardoor weinig doorgroeien naar senior technische posities. Ervaren ingenieurs in de vakdisciplines 

willen niet vanuit het buitenland terug naar Nederland komen. 

 Er is een tekort aan vrouwelijke afgestudeerden. “We zien nu dat er voornamelijk mannen solliciteren 

op onze functies”. Een aantal bedrijven zou graag meer vrouwelijke ingenieurs in dienst nemen en zij 

proberen gericht het percentage vrouwelijke ingenieurs te verhogen. 

 

Kennis en technische disciplines: 

Over het algemeen zijn bedrijven tevreden met het kennisniveau van de afgestudeerden, maar er worden 

een aantal kanttekeningen gemaakt: 

 

 Het niveau is over het algemeen goed, maar er moet wel nog bijgeschoold worden. 

 Er is een schaarste aan kandidaten met ervaring in de ‘hardere engineering disciplines’ zoals 

werktuigbouwkunde, proces technologie, civiele techniek, elektrotechniek, etc. 

 Sommige kandidaten hebben een beperkte beheersing van de Nederlandse taal. 

 Het is begrijpelijk dat het makkelijker is om interesse te wekken bij Geoscience engineers voor de 

bedrijfstak olie en gas, dan bij werktuigbouwkundigen, elektrotechnici  en IT-engineers.  

 Een enkel bedrijf gaf aan: “In algemene zin is de kwaliteit van de huidige generatie afstudeerders 

lager dan vroeger” 
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Competenties: 

 “Afgestudeerden voldoen voor 90% aan het gewenste competentieprofiel en dit is op zich 

voldoende”. 

 Recent afgestudeerden zijn breed inzetbaar maar moeten binnen het bedrijf wel verder opgeleid 

worden in de bedrijfsspecifieke competenties. 

 Jonge ingenieurs worden geacht innovatieve oplossingen te leveren. Er is vertrouwen in deze 

competentie: “De nieuwe generatie ziet geen grenzen en is heel goed in innovatie”. 

 Seniors worden gezocht met een specifieke omschreven competentie, dus met een direct toepasbare 

expertise. 

 “Seniors zijn nodig om de nieuwe generatie bij de les te houden”. 

 

Missende competenties: 

 Meerdere bedrijven noemen het gebrek aan soft skills zoals presentatievaardigheden, overtuigings-

kracht en communicatieve vaardigheden. “Kwaliteit van de soft skills is minder goed ontwikkeld, we 

hebben nooit echt problemen met vakkennis”. 

 “Ambities zijn groot, jonge ingenieurs hebben vaak niet genoeg geduld  om vakinhoudelijke ervaring 

op te doen”. Dit is een verklaring voor het gebrek aan seniors met vakinhoudelijke kennis. 

 “Zakelijk inzicht (business acumen) mist regelmatig”. Sommige bedrijven geven jonge afgestudeerden 

een interne cursus om hen zakelijk inzicht bij te brengen.  

 Beperkte beheersing Nederlandse taal. 

 

3.3 De werving van ingenieurs vindt plaats via: 

 Stages: “Voor ons is een internship een goede manier om te kijken of iemand geschikt is om 

eventueel binnen het bedrijf te komen werken” 

 Advertenties 

 Werving op universiteiten en HBO (bedrijvendagen) 

 Recruitment agencies 

 Actieve deelname in SPE 

 LinkedIn (en andere sociale media) 

 Gast colleges 

 Beurzen 

 

Ook spelen studieverenigingen een actieve rol in het contact tussen het bedrijfsleven en de toekomstige 

werknemers.  



 10 

 

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs 

 

 

3.4 De hoofdkenmerken waarop de selectie van ingenieurs plaatsvindt: 

 Inhoudelijke kennis 

 Ambitie en passie 

 Presentatievaardigheden 

 De vaardigheid om prioriteiten te kunnen stellen 

 “Bij een junior is er een sterke focus op persoonlijkheid en eagerness” 

 Seniors worden gezocht voor een direct toepasbare expertise. 

 

3.5 De instrumenten die gebruikt worden om de capaciteiten van medewerkers te 

meten zijn: 

 Eventueel gebruik maken van assessment centres (per functie gedefinieerd). 

 Inschatting uit gesprekken en interviews 

 Een bedrijf meldde: “Het bedrijf wil meer op persoonskenmerken gaan selecteren (meer outgoing 

personalities)”. 

 Een groot internationaal bedrijf gaf aan dat de selectie plaatsvind op basis van CAR: Capacity, 

Achievement, Relationships. Dit begint met een online test, dan CV screening, interviews, recruitment 

days en na aanname volgt een 2-3 jarige intern opleidingsprogramma.  

 Groepsopdrachten bij sollicitaties, waarbij getest wordt op: 

 Gespecialiseerde kennis 

 Samenwerken voor superieure resultaten 

 Moedig leiderschap tonen 

 Waarde voor de klant genereren 

 Technische vaardigheden 

 

3.6 De verschillende manieren om bij jonge mensen interesse voor specifieke 

bedrijven te bevorderen zijn:  

De volgende activiteiten worden genoemd:  

 Sponsoren van initiatieven binnen universiteiten 

 Projecten en onderzoeken worden geïnitieerd vanuit bedrijven om studenten kennis met hen te laten 

maken. 

 (Deeltijd) Hoogleraar sponsoren 

 Gastcolleges verzorgen 

 

3.7 Samenwerking met collega bedrijven in de olie- en gasindustrie om personeel op 

te leiden: 

Geen van de ondervraagde bedrijven werkt samen met andere bedrijven.  

 

Wel worden voor wervingsdoeleinden in de offshore door bedrijven gezamenlijke symposia georganiseerd 

om hun industrie te promoten.  
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3.8 De belangrijkste bottlenecks, die de komende 5-10 jaar zullen optreden bij het 

aannemen en efficiënt laten instromen van nieuwe afgestudeerden: 

 Kennis gaat verloren door pensionering, waardoor er minder kader is van wie jonge ingenieurs het 

vak kunnen leren. 

 Een bedrijf meldt: “Het aantal projecten wordt minder, maar groter van omvang en daardoor com-

plexer. Investeringen worden momenteel uitgesteld. Er zou meer een sector-brede (olie en gas) 

innovatie moeten plaatsvinden door samenwerking van de overheid, de universiteiten en het bedrijfs-

leven. Dan wordt de sector ook aantrekkelijker voor ingenieurs. Nederland blijft hierin te klein 

denken”. 

 Het imago van de olie- en gasindustrie is niet goed genoeg, vooral om vakdiscipline engineers aan te 

trekken. 

 Een genoemde bottleneck is de beheersing van de Nederlandse taal.  

 Een bedrijf gaf aan dat locatie ook een rol speelt. Deze kan als (zeer) ongunstig en onaantrekkelijk 

worden ervaren.  

 

3.9 Antwoorden van HBO en Universiteit 

Vanuit de technische universiteiten en de HBO instellingen was een beperkte response, mede ook omdat er 

geen specifieke opleiding is voor de olie- en gasindustrie. Geosciences and Engineering is nog het meest 

direct gericht op de olie- en gasindustrie.  

 

De OG industrie rekruteert vooral vanuit de werktuigbouwkundige, natuurkundige en chemisch technolo-

gische faculteiten. 

 

In de antwoorden vallen een aantal zaken op: 

 De onderwijsinstellingen bevestigen dat het merendeel van de afgestudeerden binnen enkele 

maanden na afstuderen een baan hebben. 

 De universiteit heeft weinig kennis van de carrière van de alumni. Er zijn weinig gegevens voor 

handen waar de afgestudeerden terechtkomen, mede omdat de universiteiten geen sterke alumni 

structuur kennen. 

 Het gebrek aan de beheersing van de Nederlandse taal wordt onderkend, maar door de drang van 

internationalisering zal dit geen aandachtpunt meer zijn. Op de universiteit worden de Mastersoplei-

dingen in het Engels gegeven (en binnenkort zelfs alle gehele opleidingen). 

 De olie- en gasindustrie heeft weinig tot geen behoefte aan PhD’s. De PhD’s vinden emplooi in de 

chemische industrie en daaraan gerelateerde industrieën.  

 Er is een discussie gaande dat de technische universiteiten meer naar de universiteiten willen 

opschuiven, dus een meer wetenschappelijk curriculum aan gaan bieden. De TU opleidingen zouden 

hierdoor minder op de engineering vaardigheden gaan focussen. Dit zou een slechte ontwikkeling 

voor de olie- en gasindustrie zijn. 
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 De olie- en gasindustrie sponsort de universiteit niet in voldoende mate met projecten en leerstoelen. 

Tijdelijke leerstoelen kunnen wel een eerste aanzet zijn om onderwerpen in de schijnwerpers te 

zetten. Er zijn echter meestal weinig financiële middelen om innovatief onderzoek te starten en te 

onderhouden.  

 De aansluiting van het curriculum met de sector is verslechterd. Dit komt doordat onderzoek voor olie

- en gasindustrie beperkt is alsmede ook doordat professoren intern worden opgeleid en minder uit 

het bedrijfsleven worden aangetrokken. Dit wordt door universiteit ook zelf zo ervaren en wordt nu 

aangekaart. Er is weinig bekendheid van de studenten met de olie- en gasindustrie. De onderwijsin-

stellingen weten niet waar hun afgestudeerden gaan werken na het behalen van hun diploma. 
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4 . Sterkte/ zwakte analyse vraag en aanbod  

 

De antwoorden op de enquête kunnen ook gerangschikt worden naar sterktes, zwaktes, bedreigingen en 

mogelijkheden, die de huidige vraag- en aanbodsituatie voor de olie- en gassector biedt. 

 

Als STERK wordt genoemd: 

 Evenwicht in vraag en aanbod:  

De bedrijven geven aan dat het aanbod van afgestudeerden in balans is met de vraag. 

Afgestudeerden zijn goed voor de bedrijven te vinden. De onderwijsinstellingen bevestigen dat het 

merendeel van de HBO en TU afgestudeerden binnen enkele maanden na het afstuderen een baan 

hebben. 

 Inzetbaarheid afgestudeerden: 

Afgestudeerden (door een gedegen en brede opleiding) zijn breed inzetbaar en voor bedrijven is dat 

prima. Binnen de bedrijven nemen afgestudeerden deel aan interne opleidingsprogramma’s die de 

benodigde bedrijfsspecifieke kennis bijbrengen. 

 Internationale instroom en uitstroom: 

In toenemende mate studeren buitenlandse studenten aan onze technische universiteiten. Onze 

universiteiten zijn laagdrempelig (financieel, taal) voor studenten uit bijv. China, India, maar ook uit 

Duitsland. Het lijkt erop dat na het afstuderen de meeste afgestudeerden hier in Nederland of in 

Europese bij Internationale bedrijfsleven wil werken en daarmee kansen schept voor de positie van 

die bedrijven in genoemde landen. 

 Hoewel niet expliciet besproken in de enquête, kan het salarisniveau in de olie- en gasindustrie als 

goed beschouwd worden en zou dit ook benadrukt kunnen worden. Het artikel in de NRC van 

15-3-2015 (bijlage 4) geeft dit ook aan. 

 

Als ZWAK wordt aangemerkt: 

 Er is een vraag naar meer balans tussen mannen en vrouwen. Het percentage vrouwelijke 

afgestudeerden neemt weliswaar toe, maar een aantal ondervraagde bedrijven zouden graag sneller 

een substantiële 

stijging zien. 

 Mensen met de echte vakinhoudelijke (hard core) kennis zijn lastig voor de olie- en gassector te 

interesseren.  

 Soft skills kunnen verbeteren: communicatie en samenwerking skills voor technische medewerkers 

zouden meer nadrukkelijk ontwikkeld moeten worden, maar niet ten koste van de vakinhoud. 

 Verminderde innovatiekracht en verminderde creativiteit wordt door enkele bedrijven genoemd in 

vergelijking met een aantal studentengeneraties geleden. Bedrijven observeren dat  de studenten uit 

een “schoolser systeem” afkomstig zijn. Alhoewel  de huidige generatie afgestudeerden geen grenzen 

ziet, ....meer out of the box denkt…., komt dat toch in het vakgebied minder tot zijn recht.  

 De bedrijfsspecifieke vaardigheden ontbreken vaak, waardoor mensen vrijwel altijd nog opgeleid 

worden binnen het bedrijf. Dit is wel afhankelijk van het soort bedrijf.  

 Er zijn steeds minder docenten aan de HBO en TU met een achtergrond in de olie- en gassector, 

waardoor de populariteit van de sector minder vanuit de opleiding gevoed wordt. 

 Er is weinig vraag bij de olie- en gasbedrijven naar postdoctorale graduates en gepromoveerden. Zij 

vinden emplooi bij bedrijven met een research en/of  proces- en product-ontwikkelingsafdeling. 
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Als BEDREIGING noemen de bedrijven en onderwijsinstellingen: 

 Er is een tekort aan seniors in de vakdisciplines, oftewel mensen met veel ervaring (zeg meer dan 10 

jaar) die vakdisciplines in bedrijven de afgestudeerden op sleeptouw nemen. Teveel jonge ingenieurs 

blijven te kort werkzaam in hun vakdisciplines en willen te vroeg naar algemenere management-

functies doorstromen.  

 Import van kenniswerkers kan als een bedreiging , maar ook als een kans gezien worden. Het 

aandeel technische expats groeit al een aantal jaren. Volgens het artikel “Grotere import 

kenniswerkers door tekort technici”  in het Technisch Weekblad (bijlage 5) is dit een goede ontwikke-

ling, mits expats en ook studenten voor langere tijd aan ons land gebonden kunnen worden. 

 Ook worden bedreigingen gezien in de bezuinigingsmaatregelen in de financiering van het onderwijs, 

waardoor minder uitdagende olie- en gasonderwerpen  wetenschappelijk niet interessant worden 

gevonden. Dit kan er toe leiden dat het groter wordende aantal afstudeerders (zie ook groeiend 

aantal studentaantallen in bijlage 6) in de komende jaren moeilijker een afstudeerproject in de olie- 

en gasresearchveld  kan vinden. 

 De grootste zorg van de toekomst is volgens bedrijven: 

 Imago van de OG sector is niet aantrekkelijk. Olie en gas wordt niet gezien als duurzaam en 

niet als een industrietak die groeit en uitbreidt (zie ook bijlage 7). 

 De olie- en gassector is weinig bekend bij studenten en docenten/professoren, mede door het 

grote aantal verschillende vakdisciplines, die in de sector werkzaam zijn. 

 

Er zijn ook KANSEN die benut kunnen worden: 

 De olie- en gasindustrie kan gezamenlijk aan een betere bekendheid werken.  

 Er is meer interesse in technische beroepen. Dit betekent meer keuze voor bedrijven. 

 De universiteiten kunnen hun curriculum verbeteren door nauwere samenwerking met het 

bedrijfsleven, verder dan via gesponsord wetenschappelijk uitdagend onderzoek. 

 De universiteiten kunnen hun opleiding verbeteren door in kaart te brengen waar hun studenten 

terecht komen en wat de behoefte van de markt is (actiever alumni beleid). 

 Speel als KIVI OG een actieve rol in bijvoorbeeld de promotie van afstudeerprojecten en voorlichting 

op scholen. 

 Voortborduren op eerdere initiatieven om de olie- en gassector te promoten, zoals aangegeven in  

bijlage 8. 

 In de Chemiesector wordt getracht de schil van flexibele arbeid verder te optimaliseren, zie bijlage 9 

met het artikel uit het NPT over de flexibele inzet van personeel in de chemische sector om  

personeelstekorten te verkleinen. De conclusies van dat artikel zijn ook van toepassing op de olie- en 

gasindustrie en geven aan dat enerzijds de sector relatief veel lange vaste dienstverbanden kent, 

omdat de bedrijven hun eigen mensen opleiden, en anderzijds de nu nog relatief kleine flexibele schil 

verder geoptimaliseerd gaat worden. Lange vaste dienstverbanden en veel interne opleidingen 

kunnen ook argumenten voor afstudeerders zijn om voor een loopbaan in de procesindustrie te 

kiezen. 

 

Onderzoek NOGEPA in 2007 getiteld “Project Education”. Samenvatting en Conclusies  zijn nog steeds 

actueel . De “summary and conclusions” zijn bijgevoegd in bijlage 10. 
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Ook de Society of Petroleum Engineers- Netherlands Section heeft in deze actie  ondernemen door uitgave 

van het  fraaie boek “Olie en Aardgas”, gericht op voorlichting over de sector voor middelbare scholieren 

(energy4me.org). 

 

In de afsluitende workshop over dit onderwerp willen wij een begin maken met inventariseren van ideeën. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 
 

De werkgroep heeft in kaart gebracht wat in de komende jaren de verwachtte vraag is naar ingenieurs en 

welke specifieke kennis en competenties bedrijven in de olie- en gasindustrie verwachten van net  

afgestudeerde ingenieurs. Daarbij is het volgende geconcludeerd. Per onderwerp is genoteerd waar de kern 

van het probleem ligt en hoe zowel KIVI, bedrijven, onderwijsinstellingen en EZ/OCW hierop kunnen  

inspelen. 

 

Vraag en aanbod afgestudeerden in evenwicht 

De vraag en het aanbod van afgestudeerden zijn momenteel redelijk in evenwicht: de bedrijven zijn 

voldoende in staat afstudeerders vanuit het HBO instellingen en de technische universiteiten aan te trekken. 

 

Echter, gezien het feit dat het aantal eerstejaars aan de HBO instellingen en de technische universiteiten de 

afgelopen jaren gestegen is, zal de capaciteit in het onderwijs ook toe moeten nemen. De onderwijs-

instellingen moeten hun personeelsbestand indien nodig uitbreiden zodat er meer studenten aan de  

opleidingen kunnen deelnemen en zodat de capaciteit per vak omhoog kan. 

 

De olie- en gasindustrie kan hierin bijdragen door meer afstudeer- en stage-opdrachten aan te bieden om 

grotere aantallen studenten te begeleiden en kennis te laten maken met de sector. De kwaliteit van deze 

opdrachten moeten echter wel in lijn zijn met de criteria van de opleidingen. Er kan ook gedacht worden 

aan een collegereeks met onderwerpen zoals ook op de KIVI Olie- en Gastechnologie lezingen gebracht 

worden. Hierbij kan de vergrijzing mogelijkheden bieden door kennis en kunde van recent gepensioneerden 

uit de olie- en gasindustrie te mobiliseren voor het onderwijs. 

 

Schaarste van ervaren ingenieurs 

Geconstateerd is dat er name een schaarste is aan ervaren ingenieurs in de vakdisciplines binnen de sector. 

Dit is veroorzaakt door een lage instroom in de sector in de periode 1995-2010 en destijds vermeende 

mindere carrièrekansen in de vak disciplinaire ingenieursberoepen in de olie- en gasindustrie. 

 

Om schaarste aan senior ingenieurs te verkleinen kunnen bedrijven actie ondernemen door: 

 Aannamebeleid aan te passen (meer selecteren op technische expertise in plaats van alleen screenen 

op management). 

 Een carrière pad aan te bieden waarbij het “technische expertise carrière pad” gelijk met het 

“management carrière pad” wordt  gewaardeerd. Dit wordt ook wel het “Dual Ladder” systeem 

genoemd. 

 Bij selectie voor leidinggevende functies zouden ook goede engineering vaardigheden een rol moeten 

spelen. 

 

De verhouding tussen mannen en vrouwen 

Meerdere bedrijven willen actief het percentage vrouwelijke werknemers verhogen. Voorlichting en imago-

versterking in het basis en middelbaar onderwijs moet hierbij een belangrijke rol spelen.  

 

Imago en aantrekkingskracht 

De olie- en gasindustrie wordt niet gezien als duurzaam en niet als een industrietak die groeit en uitbreidt. 

Om het juiste talent aan te blijven trekken zal aan het imago van de olie- en gasindustrie gewerkt moeten 

worden.  
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De rol van de olie- en gasindustrie in de transitie naar een duurzame energievoorziening moet beter ge-

communiceerd worden. Vanuit de werkgroep zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen om het 

imago van de olie- en gasindustrie te verbeteren: 

 Meer voorlichting aanbieden op de middelbare scholen. 

 Opleidingen die niet specifiek gerelateerd zijn aan de olie- en gasindustrie, zoals werktuigbouwkunde, 

civiele techniek, elektrotechniek, natuurkunde, etc., leveren wel een groot aandeel van de benodigde 

ingenieurs. Ook binnen deze opleidingen moet de olie- en gasindustrie duidelijk zichtbaar zijn. 

 Universiteitsstaf: de kennis over de activiteiten en technische expertise van de olie- en gasindustrie 

bij de universiteitsmedewerkers verhogen door gerichte voorlichting.  

 Bevorderen van afstudeerstages en scripties over onderwerpen uit de olie- en gasindustrie. Hiervoor 

zou een KIVI prijs of award kunnen worden gecreëerd. 

 Als olie- en gasindustrie actief deelnemen aan de discussies over de energie transitie naar een 

duurzame samenleving. 

 

Acties van de verschillende partijen die bij deze aanbevelingen passen: 

 KIVI afdeling Olie- en Gastechnologie: 

 “Petroleum” dag organiseren voor verschillende doelgroepen, dus zowel basis en middelbaar 

onderwijs als andere sectoren. 

 Gezamenlijke open dag met zo veel mogelijk bedrijven uit de sector, wederom voor de 

verschillende doelgroepen die eerder genoemd zijn. De chemie sector doet dit bijvoorbeeld 

door het organiseren van de “Dag van de Chemie”.  

 Op middelbare school meer bekendheid creëren door onder andere profielwerkstukken of 

workshops aan te bieden. Denk bij workshops aan organisaties zoals Team Robin (het 

promotieteam van de TU Delft voor middelbare scholieren), waarbij de olie- en gasindustrie 

een workshop kunnen aanbieden. 

 Aansluiting zoeken bij bestaande initiatieven, bijvoorbeeld platform Bèta techniek, en materiaal 

voor middelbare school scheikunde en natuurkunde aanbieden.  

 Aansluiten bij campagnes voor overheden om steden en provincies te promoten. Een onderdeel 

daarvan kan zijn “werken in de techniek”. Een goed voorbeeld is www.proef.drenthe.nl/site/

spotlighters waarin banen in de techniek een prominente rol spelen.  

 Bedrijfsleven: 

 Sector brede open dag organiseren met andere bedrijven. 

 Met meerdere bedrijven een parttime hoogleraar of leerstoel met een leeropdracht en gerela-

teerd onderzoeksbudget verzorgen. 

 Aansluiting zoeken bij NOGEPA kennis en activiteiten. NOGEPA vertegenwoordigt de olie- en 

gasindustrie en samenwerking met KIVI Olie- en Gastechnologie kan meerwaarde opleveren. 

 Excursies voor scholieren en studenten organiseren. 

 Onderwijsinstellingen: 

 Gezamenlijke open dag op HBO/WO instellingen en middelbare scholen. Zo heeft de olie- en 

gasindustrie een goede kans om zichzelf positief en interessant te presenteren. Studenten en 

scholieren maken op deze manier al op jonge leeftijd kennis met de olie- en gasindustrie.  

 Workshops laten geven over de sector op eigen basisschool/middelbare school of HBO/WO 

instelling. 
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 Aan excursies deelnemen bij bedrijven. 

 Studenten deel laten nemen aan open dagen/informatiemarkten. 

 Ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 

 Het ministerie van OCW heeft verschillende initiatieven ontwikkeld om het beroepsonderwijs te 

innoveren en de aansluiting van het beroepsonderwijs met de praktijk te verbeteren. Dit in de 

vorm van publiek-private samenwerkingsverbanden. Het verdient aanbeveling te onderzoeken 

of via het Regionaal Investeringsfonds dit ook voor de olie- en gasindustrie van waarde is, en 

toepasselijk voor HBO en universitaire afstudeerders. 

 

Wegvallen financiering  

De bezuinigingsmaatregelen in de financiering van het onderwijs, bedreigen de beschikbaarheid van 

wetenschappelijk medewerkers en promovendi, die met uitdagende olie- en gasonderwerpen aan studenten 

afstudeermogelijkheden bieden.  

 

Behoefte aan meer innovatiekracht en creativiteit 

Het beeld over innovatiekracht en creativiteit van afstudeerders is gemengd. Er bestaat enerzijds 

vertrouwen in jonge ingenieurs om innovatieve oplossingen voor de bedrijven te  vinden, maar ook melden 

bedrijven dat de ingenieurs uit een “schoolser” systeem afkomstig zijn. Dit onderzoek levert geen duidelijke 

conclusies op t.a.v. innovatiekracht en creativiteit van de huidige generatie afstudeerders. 
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Bijlage 1: Vragenlijst deelnemende bedrijven 

 

 Wat zijn in de komende jaren (2014-2020) de benodigde aantallen ingenieurs in uw bedrijf? 

 HBO 

 WO 

 PD Eng (2-jarige opleiding na de master) 

 PhD 

 In hoeverre sluit het aanbod van ingenieurs aan bij de vraag van uw organisatie: 

 In aantallen 

 In gevraagde en aangeboden kennis en technische disciplines 

 In gevraagde en aangeboden competenties 

 Hoe vindt binnen uw organisatie werving van ingenieurs plaats (denk hierbij aan stages, campus-

werving, etc.)? 

 Wat zijn de hoofdkenmerken op basis waarvan selectie van ingenieurs plaatsvindt? Zoekt u naar  

ingenieurs met direct toepasbare expertise in uw vakgebied  en/of worden jonge ingenieurs in uw 

bedrijf daarin opgeleid? 

 Worden er binnen uw organisatie instrumenten gebruikt om capaciteiten van toekomstige mede-

werkers te meten? Zo ja kunt u hier iets meer over zeggen, wat zijn de belangrijkste aspecten waar 

op gelet wordt bij het werven van medewerkers (m.n. ingenieurs)? 

 Voert u op dit moment nog specifieke ondersteuning/maatregelen /sponsoring uit om doorstroming 

van ingenieurs naar de industrie of specifiek naar uw bedrijf te bevorderen? (denk hierbij aan 

deeltijdhoogleraren, onderzoeksbudgetten. etc.).  

 Werkt u samen met collega-bedrijven in de olie- en gassector op het gebied van opleiding van uw 

werknemers? 

 Wat zijn volgens u de belangrijkste bottlenecks die de komende 5-10 jaar zullen optreden bij het 

aannemen en efficiënt laten instromen van nieuwe ingenieurs? 

 Hebt u zaken gemist in deze vragenlijst die volgens u wel belangrijk zijn voor dit onderzoek? 
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Bijlage 2: Deelnemende bedrijven en 
onderwijsinstellingen 

 

 Bluewater Energy Services B.V 

 Dow Benelux BV 

 EBN (Energie Beheer Nederland ) 

 ECN ( Energy research Centre of the Netherlands) 

 Esso Nederland B.V.   

 Havenbedrijf Rotterdam 

 Heerema Fabrication Groep 

 Heerema Marine Contractors  

 Huisman Equipment BV 

 Jacobs Nederland BV 

 SBM 

 Shell Nederland 

 Tebodin B.V. 

 TNO 
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Bijlage 3: Vragenlijst deelnemende 
onderwijsinstellingen 

 

 Wat zijn in de komende jaren (2014-2020) de aantallen ingenieurs die aan uw TU/HBO zullen 

afstuderen (Werktuigbouw, Civiele Techniek, Mijnbouw, Natuurkunde, Chemische Technologie, Lucht- 

en Ruimtevaarttechniek, HBO ook: Maritieme Techniek, Offshore) 

A. HBO 

B. WO  

C. PDEng (2-jarige opleiding na de master) 

D. PhD 

 In hoeverre sluit het aanbod van ingenieurs aan bij de vraag van het bedrijfsleven:  

A. Hoeveel vinden er een baan, tijdslijn om baan te vinden, per afstudeerrichting? 

B. Bedrijfstakken? Hoeveel hiervan komen in de olie- en gasindustrie terecht? 

 Worden afgestudeerde ingenieurs aangetrokken door bedrijven vanwege hun direct toepasbare 

expertise in het vakgebied  en/of worden jonge ingenieurs in het bedrijf daarin opgeleid en meer 

geselecteerd op capaciteit en potentieel?  

 Bent u bekend met de selectie criteria die bedrijven gebruiken om toekomstige medewerkers te 

beoordelen, en welke zijn dat dan?  

 Ontvangt u op dit moment nog specifieke ondersteuning/maatregelen /sponsoring uit om 

doorstroming van ingenieurs naar de industrie of een specifiek bedrijf te bevorderen? (maakt u 

gebruik van deeltijd-hoogleraren, onderzoeksbudgetten, etc.).  

 Stages en Internships:  Wat zijn uw ervaringen m.b.t. tot aantal en kwaliteit van stage plaatsen, 

internships die aangeboden worden. Welke soorten industrie, overheid?   

 Spiegeling TU/HBO met het bedrijfsleven:   

 Op welke wijze worden ervaringen uitgewisseld en wordt het curriculum daarop aangepast?   

 Hoe denkt u dat de gevraagde en aangeboden kennis en technische disciplines aansluit bij de 

vraag van het bedrijfsleven?  

 In gevraagde en aangeboden competenties/soft skills van afgestudeerden? 

 En specifiek voor olie en gas: Werkt u samen met bedrijven in de Olie– en Gassector op het 

gebied van opleiding?  

E. Wat kan er volgens u beter? 

 Wat zijn volgens u de belangrijkste bottlenecks die de komende 5-10 jaar zullen optreden bij het 

opleiden van nieuwe ingenieurs? 

 Wat zijn volgens u de belangrijkste bottlenecks die de komende 5-10 jaar zullen optreden bij het 

aannemen en efficiënt laten instromen van nieuwe ingenieurs in het bedrijfsleven?  

 Hebt u zaken gemist in deze vragenlijst die volgens u wel belangrijk zijn voor dit onderzoek?  
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Bijlage 4: Artikel NRC: Hoogste prestatieloon bij 
olie en gas 

 

Hoogste prestatieloon bij olie en gas 

 

14 MAART 2015 

 

Werknemers zagen in 2013 hun prestatiebeloningen stijgen van gemiddeld 1.980 naar 2.260 euro. Het 

totale bedrag aan uitgekeerde beloningen lag op 13 miljard euro. Dat is 1,4 miljard euro meer dan in 2012, 

zo berekende het Centraal Planbureau voor de Statistiek (CBS). 

 

In de gas- en oliesector werden de gemiddeld hoogste beloningen uitgekeerd. Hier lag de gemiddelde 

bonus op 13.200 euro. In 2012 was dat 10.700 euro. De energie- en financiële sector delen plaats twee met 

beide een gemiddelde bonus van 8.200 euro. 

 

Niet alle sectoren gaan er op vooruit. Zo bleven de bonussen in de horeca hangen rond gemiddeld 500 

euro. Ook in de zorg, het onderwijs, de landbouw- en de cultuursector stegen de beloningen nauwelijks of 

helemaal niet. 

 

Het CBS stelde vast dat in 2013 zes procent van alle werknemers een bonus van 5.000 euro of meer 

ontvingen. Ook hier zijn delfstoffenwinning, energie en financiën de drie koplopers. 

 

De hoogte van de bonus houdt verband met de hoogte van het jaarloon. Zo kreeg meer dan de helft van de 

werknemers die een ton per jaar verdienden een beloning van zeker 5.000 euro. Zestig procent van de 

werknemers die jaarlijks meer dan twee ton verdienden ontvingen een bonus van 20.000 euro of meer. 

 

◆ 

 

Een versie van dit artikel verscheen op zaterdag 14 maart 2015 in NRC Handelsblad. 

Op dit artikel rust auteursrecht van NRC Media BV, respectievelijk van de oorspronkelijke auteur. 
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Bijlage 5: Artikel Technisch Weekblad: Import 
Kenniswerkers 

 

Grotere import kenniswerkers door tekort technici 
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Bijlage 6: Tabel met informatie over aantallen 
eerstejaars 2009-2013 

 

 
 

Bovenstaande informatie komt uit de jaarverslagen van collegejaar 2013-2014 van de drie verschillende 

universiteiten.  

  2009 2010 2011 2012 2013 

TU Twente (eerstejaars bachelor) 1384 1481 1648 1541 1588 

TU Delft (eerstejaars bachelor) 2761 2653 2631 2566 2876 

TU Eindhoven (eerstejaars bachelor) 1201 1087 1188 1347 1587 
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Bijlage 7: Artikel Financieele Dagblad: Shell hamert 
op klimaatprobleem  
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Bijlage 8: Olie- en gastechnologie promotie  

 

Informatie en links naar initiatieven voor technologie promotie: 

 

 Jet-Net - Site van het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. Dat is een organisatie waarin 

bedrijven en scholen samenwerken om scholieren te interesseren voor technologie 

 Kennisnet - algemene tips voor je spreekbeurt of werkstuk 

 Klikkenmag.nl - met nog meer tips voor je spreekbeurt 

 

 

 OLIE en AARDGAS : voorlichtingsboek voor middelbare scholieren uitgegeven door SPE-Netherlands 

Section 

 Platform Beta techniek 

http://www.jet-net.nl/
http://bovenbouw.kennisnet.nl/handig/spreekbeurt_werkstuk
http://www.klikkenmag.nl/sprekenmag/
http://netherlands.spe.org/home
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Bijlage 9: Artikel  NPT: Flexibele inzet personeel in 
chemie 
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Bijlage 10: Samenvattingen en conclusies NOGEPA 
‘Project Education’ 

 

 



 31 

 

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs 

 

 

 



 32 

 


