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Aantallen bedrijven en medewerkers in de
Metaal & Techniek en Metalectro in Limburg.
Aantallen:
Metaalunie
FME

Leden
920
200

Medewerkers
15.200
20.000 (geschat!)

Jaarlijkse in‐ en uitstroom landelijk rond de 20.000 personen.(in M&T)
Vervangingsvraag 4% per jaar zou 1400 baanopeningen in Limburg betekenen.
Sterke tendens naar hogere opleidingsniveaus.
Niveau 3 wordt meer en meer gevraagd. Dit heeft gevolgen voor de gewenste
instroom. ‘Schoolbaarheid’ is steeds meer van belang.
Aandeel 55+ is gemiddeld 16,3%. Bij bijna alle (technisch) leidinggevende functies
ligt dit percentage tussen de 20,9 en 30,2 %.

Gegevens S-BB en UWV

(november 2015)

MBO vacatures landelijk plus 6% gemeten over alle sectoren.
In Limburg:

Noord
Midden
Zuid

+ 14%
+ 23 %
+ 12%

Grootste vraag uit de sectoren gastvrijheid en retail. Het aantal vacatures in onze bedrijfstakken blijft daar zwaar
bij achter maar bedraagt toch jaarlijks vele honderden.

Vervolg cijfers UWV. (oktober 2015)
WW: 29.795 waarvan 50+ 15.332 (!) en < 27 1.966 . (weinig rechten!)
In de metaal‐ en technische bedrijven en de metaalindustrie:
WW: 1.990 waarvan meer dan 1 jaar 552.
In 2015 landelijk 300.000 meer vacatures dan een jaar eerder.

Gegevens OOM (Scholingsfonds).
(om een idee te krijgen van onze branche)
# bedrijven

% bedrijven

2015

2015

0 bedrijven

1.943

1‐5 werknemers

Bedrijfsomvang

# werknemers 2015

# werknemers 2015

14,1%

0

0,0%

5.509

39,9%

13.639

9,5%

6‐15 werknemers

3.553

25,7%

33.918

23,7%

16‐50 werknemers

2.470

17,9%

63.888

44,7%

239

1,7%

16.084

11,3%

93

0,7%

15.414

10,8%

51‐100 werknemers

>100 werknemers

Gestegen 2015

Gelijk/lichte stijging 2015 (0% tot 2%)

(>2%)

Tenslotte:

(Sterke) krimp 2015
(<0%)

Instrument‐ en gereedschapmakerijen

Verspaningsbedrijven (7,8%)

Service‐ en onderhoudsbedrijven (6,0%)

(3,4%)

(2015: +0,7%)

(2015: ‐9,0%)

(2015: +8,0%)

(2014: +7,6%)

(2014: ‐0,1%)

(2014: ‐2,2%)

(2013: +1,7%)

(2013: +0,1%)

(2013: ‐1,0%)
Productie‐ en onderhoudsbedrijven van

Constructie‐ en montagebedrijven (19,1%)

Jacht‐ en scheepsbouwbedrijven (3,3%)

mobiele werktuigen (2,1%)

(2015: +1,5%)

(2015: ‐2,9%)

(2015: +8,2%)

(2014: ‐0,2%)

(2014: ‐1,0%)

(2014: +1,7%)

(2013: ‐2,6%)

(2013: ‐5,0%)

Plaatwerkerijen (5,4%)

Oppervlaktebehandelingbedrijven (3,8%)

Agrotechnische bedrijven /

(2015: +3,7%)

(2015: +1,4%)

landbouwmechanisatie (5,3%)

(2014: ‐0,6%)

(2014: +1,2%)

(2015: ‐1,5%)

(2013: ‐1,2%)

(2013: ‐0,4%)

(2014: ‐2,0%)

Elektrotechnische bedrijven (3,8%)

Handel (3,8%)

Smederijen, giet‐ en extrusiebedrijven

(2015: +3,9%)

(2015: +1,0%)

(2,6%)

(2014: ‐7%)

(2014: ‐5,0%)

(2015: ‐0,3%)

(2013: ‐2,2%)

(2013: ‐3,4%)

(2014: +0,2%)

(2013: +1,8%)

(2013: +2,3%)

(2013: +0,2%)
Bedrijven voor machine‐ en apparatenbouw
(23,9%)
(2015: +1,0%)
(2014: +0,6%)
(2013: ‐0,2%)
Bouwconstructie‐ en montagebedrijven
(8,0%)
(2015: +2,0%)
(2014: ‐7,3%)
(2013: ‐7,6%)

