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5 Het werkveld van bètatechnici 
 Andries de Grip en Philip Marey

Het werkveld van bètatechnici wordt vaak erg gemakkelijk geassocieerd met indu-
striële bedrijven en technische beroepen. Hierdoor wordt soms de suggestie gewekt 
dat een beleid gericht op het vergroten van de belangstelling voor bètatechnische 
opleidingen weinig urgent is voor Nederland als typische diensteneconomie.  
Die suggestie is echter niet terecht, hetgeen in dit artikel zal worden geïllustreerd 
aan de hand van een overzicht van de bedrijfssectoren en beroepsgroepen waarin 
hoger en middelbaar opgeleide bètatechnici werkzaam zijn. Daarbij wordt ook 
ingegaan op de verschuivingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden in  
het werkveld van de bètatechnici. Ook wordt er gekeken naar de verschillen  
tussen de sectoren en  beroepen waarin jongeren werkzaam zijn, en het werkveld 
van veertig-plussers.

Overigens is het vaak niet eenduidig vast te stellen of een bepaald beroep technisch is of niet. In dit artikel wordt dit 

gedaan op basis van de Standaard Beroepenclassificatie ’92, die ten grondslag ligt aan de cijfers van de Enquête 

Beroepsbevolking van het CBS. In deze indeling worden functies die wat meer op het snijvlak liggen met andere 

vakgebieden, niet tot het technisch beroependomein gerekend1. Hierbij gaat het om transportberoepen, informaticaberoepen, 

onderwijsfuncties, commerciële functies en managementfuncties. Hoewel het duidelijk is dat de CBS-indeling het 

bètatechnische werkveld nogal traditioneel afbakent, maakt deze indeling het wel mogelijk om te laten zien hoeveel 

bètatechnisch opgeleiden reeds buiten het traditionele werkveld werkzaam zijn, en welke loopbaanpatronen zich hierbij 

aftekenen. 

In welke sectoren vinden bètatechnisch opgeleiden werk?
In de economie kunnen vier hoofdsectoren worden onderscheiden: de agrarische sector, de industrie, de commerciële 

diensten en de niet-commerciële diensten oftewel de publieke sector. In de twintigste eeuw is het werkgelegenheidsaandeel 

van de agrarische sector steeds kleiner geworden. Vanaf de jaren zestig werken er ook steeds minder mensen in de 

industrie. In 1960 werkte nog ongeveer de helft van de werkzame bevolking in de industrie. Nu is dit teruggelopen tot 

1. In hoofdstuk 9 wordt een wat ruimere definitie van het bètatechnisch beroependomein gehanteerd.
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minder dan 14%. Dat zijn iets minder dan een miljoen mensen. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat 

de werkgelegenheidskrimp in de industrie voor een deel het gevolg is van het ‘outsourcen’ van allerlei werkzaamheden 

die vroeger binnen de industriële bedrijven zelf plaatsvonden, naar gespecialiseerde bedrijven in de dienstensector. 

Daarbij kan men denken aan het overhevelen van werkzaamheden naar ingenieursbureaus, gespecialiseerde 

detacheringbureaus en meer algemene uitzendbureaus.

In het licht van deze gegevens is het zonder meer terecht dat de Nederlandse economie getypeerd wordt als een 

diensteneconomie. Daarbij is het opmerkelijk dat er in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw vooral een sterke 

groei was van de werkgelegenheid in de publieke sector, terwijl vanaf de jaren tachtig er een enorme groei heeft 

plaatsgevonden van de werkgelegenheid in de commerciële dienstensector. Daarbij gaat het niet alleen om banken en 

verzekeringsmaatschappijen, maar ook om architecten- en ingenieursbureaus, detacheringbureaus, ICT-bedrijven en 

callcenterhelpdesks. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bijna driekwart van de bètatechnici met een hbo- of 

universitaire opleiding in de dienstensector werkt en wel met name in de commerciële diensten. 

Tabel 1 laat zien dat het percentage hoger opgeleide bètatechnici dat in de commerciële dienstensector werkt, nog 

steeds in een rap tempo toeneemt. Daarbij is het opmerkelijk dat met name in de hoogconjunctuur tussen 1996 en 2001 

er steeds meer bètatechnisch opgeleiden met een hbo- of wo-opleiding in de commerciële dienstensector gingen werken. 

Dit wijst erop dat het hierbij vooral gaat om een zogenaamd ‘pull’- effect. Met andere woorden, er is sprake van 

zuigkracht vanuit de bedrijven in de commerciële dienstensector. Uit onderliggende cijfers blijkt dat het merendeel van de 

hoger opgeleide bètatechnici die werkzaam zijn in de commerciële dienstensector, een baan heeft in de zakelijke 

dienstverlening (de ‘business-to-business’-sector). Daarbij kan men denken aan architecten- en ingenieursbureaus, 

detacheringbureaus, softwarebedrijven en dergelijke.

tabel 1  In welke sectoren vinden bètatechnisch opgeleiden werk? (1996, 2001, 2003)

Agrarische sector
Industrie en bouw
Commerciële diensten
Publieke sector

1996 
%

1
54
35
10 

MBO 
2001 

%

1
55
35
10

2003 
%

1
54
35
10

1996 
%

0
31
40
29 

2001 
%

0
27
45
28

2003 
%

0
28
44
28

1996 
%

4
25
41
30

2001 
%

3
24
42
31

2003 
%

3
22
43
33

Totale werkzame bevolkingHBO/VWO
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Ook van de mbo’ers met een (bèta)technische opleiding werkt nog maar iets meer dan de helft in de industrie of de 

bouw, terwijl ruim een derde werkzaam is in de commerciële dienstensector. Bij de technisch opgeleiden op mbo-niveau 

zijn de werkgelegenheidsaandelen van de verschillende sectoren de afgelopen jaren stabiel gebleven. Dit illustreert dat 

de zuigkracht van de commerciële dienstensector vooral betrekking heeft op de hoger opgeleide bètatechnici.

Van de totale werkzame bevolking werkte in 2003 76% in een van de beide dienstensectoren. Als we de sectorstructuur 

van de werkgelegenheid van de bètatechnisch opgeleiden vergelijken met de sectorale werkgelegenheidsstructuur van 

de totale werkzame bevolking, dan blijkt dat met name de bètatechnisch opgeleiden op mbo-niveau zijn 

ondervertegenwoordigd in de publieke sector. De sectorale werkgelegenheidsstructuur van de hoger opgeleide 

bètatechnici wijkt daarentegen slechts weinig af van het algemene beeld.

De trendmatige verschuiving van de werkgelegenheid voor bètatechnisch opgeleiden naar de commerciële 

dienstensector komt nog pregnanter naar voren, wanneer we kijken naar de verschillen tussen jongeren en ouderen (zie 

tabel 2, volgende pagina). Ook hier zijn de verschillen weer het grootst bij de hoger opgeleiden. Terwijl van de hoger 

opgeleide bètatechnici die ouder zijn dan 40 jaar, slechts een derde in de commerciële dienstensector werkzaam is, werkt 

maar liefst bijna de helft van de jongeren in deze sector. Dit laat duidelijk zien dat degenen die de laatste jaren zijn 

afgestudeerd, voor een groot deel in de commerciële dienstensector zijn gaan werken. Het meest opmerkelijke daarbij is 

echter dat er geen groot verschil is tussen het percentage jongeren en veertigplussers dat in de industrie werkzaam is, 

maar wel een substantieel verschil tussen het werkgelegenheidsaandeel van de commerciële diensten en de publieke 

sector. Terwijl van de hoger opgeleide bètatechnici die ouder zijn dan 40 jaar, 36% werkzaam is in de publieke sector, 

werkt nog maar 21% van de jongeren in deze sector. Een deel van de bètatechnisch opgeleiden die werkzaam zijn in de 

publieke sector, werkt bij ‘technische’ organisaties,zoals Rijkswaterstaat en publieke onderzoeksinstituten. Het overgrote 

deel is echter werkzaam in het onderwijs. De oververtegenwoordiging van de oudere bètatechnici in de overheidssector 

illustreert derhalve de sterke vergrijzing van de bètatechnisch opgeleiden die als docent werkzaam zijn. 

Ook bij de technici op mbo-niveau is er vooral een verschil tussen het werkgelegenheidsaandeel van de commerciële 

diensten en de publieke sector, al is het verschil hier minder groot. Van de jongeren is 37% werkzaam in de commerciële 

dienstensector, tegenover 32% van de ouderen. Daarentegen vinden nog maar weinig jongeren een baan in de publieke 

sector. Dit is een opmerkelijke ontwikkeling. Vaak wordt gedacht dat vooral de werkgelegenheid van technisch opgeleide 

mbo’ers in de industrie onder druk staat. Dit blijkt niet waar te zijn. Het is de sterk vergrijzende publieke sector, waar de 

kansen op werk voor de jongere mbo-technici vrij klein zijn. 
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In welke beroepen werken bètatechnisch opgeleiden?
De constatering dat een groot deel van de bètatechnisch opgeleiden niet in de industrie werkzaam is, roept ook de vraag 

op in welk soort functies bètatechnisch opgeleiden werkzaam zijn. Tabel 3 laat zien dat een groot deel van de 

bètatechnici inderdaad niet in een technische functie werkzaam is. Dit geldt met name voor mensen met een hbo- of wo- 

opleiding. Hiervan is meer dan twee derde niet werkzaam in een technisch beroep. Bovendien is deze groep de 

afgelopen jaren sterk toegenomen. 5% van de hoger opgeleide bètatechnici is werkzaam in een hogere 

managementfunctie2. De rest is te vinden in een groot aantal uiteenlopende functies. De bètatechnisch opgeleiden met 

een mbo-opleiding zijn veel vaker werkzaam in een echt technisch beroep. Ook bij deze groep is echter sprake van een 

verschuiving van de werkgelegenheid in de richting van de niet-technische beroepen.

tabel 2  Werken jongere bètatechnici in andere sectoren dan ouderen? (2003) 

Agrarische sector
Industrie en bouw
Commerciële diensten
Publieke sector

HBO/WO 
ouderen

(>40 jaar) 
%

0
30
34
36

MBO 
jongeren
(<30 jaar) 

%

1
55
37
7

MBO 
ouderen

(>40 jaar) 
%

1
54
32
13

HBO/WO 
jongeren
(<30 jaar) 

%

1
29
49
21

tabel 3  Percentage bètatechnisch opgeleiden dat niet in technische beroepen werkzaam is

Technisch beroep
Hogere managementfuncties  
Overige beroepen

MBO 
1996 

%

64
1
35

HBO/WO 
2003 

%

32
5

63

MBO 
2003 

%

60
1

39

HBO/WO 
1996 

%

37
4

59

2.  Het gaat hier alleen om functies waarin direct of indirect aan minstens vijftig mensen leiding wordt gegeven.
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Tabel 4 laat zien dat veertigplussers met een bètatechnische opleidingsachtergrond vaker in een niet-technisch beroep 

werkzaam zijn dan jongeren. Dit geldt zowel voor de mbo’ers als voor de hoger opgeleiden. Voor de hoger opgeleide 

bètatechnici is een hogere managementfunctie een duidelijk loopbaanperspectief. Van de jongeren is vrijwel niemand 

nog werkzaam in een hogere managementfunctie; van de veertigplussers 8%. Van de bètatechnici met een mbo-

opleiding is slechts een kleine groep veertigplussers werkzaam in een hogere managementfunctie. Bij de mbo’ers is de 

afgelopen jaren alleen het percentage jongeren dat werkzaam is in een technisch beroep, duidelijk gedaald. Bij de 

hbo’ers deed een dergelijke daling zich zowel bij de jongeren als de ouderen voor.

Tabel 5 geeft een meer specifiek beeld van de belangrijkste beroepsgroepen waarin bètatechnisch opgeleiden werkzaam 

zijn. Bij de mbo’ers gaat het met name om technische beroepen. Hieruit blijkt dat degenen die niet in een technisch 

beroep werkzaam zijn, zich verspreiden over een groot aantal uiteenlopende beroepen. In twee niet-technische 

beroepsgroepen zijn echter relatief veel bètatechnisch opgeleiden met een mbo-opleiding werkzaam. Het gaat hier om 

de beroepsgroepen chauffeurs en commercieel medewerkers. In beide beroepsgroepen heeft circa 5% van de werkenden 

met een mbo- techniekopleiding gevolgd. Alhoewel chauffeur strikt genomen geen technisch beroep is, is het duidelijk 

dat het nuttig kan zijn als een chauffeur technische kennis heeft met betrekking tot de vrachtwagen of trein die hij of zij 

bestuurt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vooral mbo’ers met een opleiding motorvoertuigentechniek vaak als 

chauffeur werkzaam zijn: 8% van de werkenden met deze opleidingsachtergrond werkt als chauffeur. Ook mensen die 

werkzaam zijn als commercieel medewerker, dienen doorgaans over voldoende technische kennis en vaardigheden te 

beschikken. Binnen deze beroepsgroep gaat het enerzijds om inkoop- of verkoopfuncties bij vooral industriële bedrijven 

en anderzijds om functies voor callcentermedewerkers, waarvan het aantal in de laatste jaren sterk is toegenomen.  

Met name de helpdesks van hard- en softwarebedrijven, maar ook die van autofabrikanten trekken vaak technisch 

opgeleide medewerkers aan om vragen van hun klanten adequaat te kunnen beantwoorden. Ten slotte werkt ongeveer 

tabel 4  Werken jongere bètatechnici vaker in niet-technische beroepen dan ouderen? (2003)

Technisch beroep
Hogere managementfuncties  
Overige beroepen

MBO 
jongeren
(<30 jaar) 

%

64
0

36

HBO/WO 
ouderen

(>40 jaar) 
%

32
8

60

MBO 
ouderen

(>40 jaar) 
%

60
2

38

HBO/WO 
jongeren
(<30 jaar) 

%

36
0
64
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2% als administratief medewerker. Op grond van de beschikbare cijfers is moeilijk te zeggen in hoeverre deze mensen 

hun bètatechnische opleiding nodig hebben in hun werk. 

tabel 5  Belangrijkste beroepsgroepen waar bètatechnisch opgeleiden werkzaam zijn (2004)

MBO Techniek

Aannemers en installateurs
Monteurs
Bouwvakkers
Elektromonteurs
Commercieel medewerkers
Chauffeurs
Bankwerkers en lassers
Procesoperators
Programmeurs
Administratief medewerkers

HO techniek

Systeemanalisten
Commercieel medewerkers
Architecten en bouwkundig projectleiders
Hogere managers
Weg- en waterbouwkundigen
Werktuigbouwkundig ontwerpers en hoofden technische dienst
Natuurwetenschappers
Informatici
Docenten exacte, medische en verzorgende vakken (1e graads)

2003 
%

14
12
6
5
5
5
3
3
3
2

16
8
6
5
3
3
3
3
3

1996 
%

12
12
5
8
4
4
4
3
2
3

11
6
4
4
3
4
3
2
3
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Er doen zich in het algemeen weinig verschuivingen voor in het werkgelegenheidsaandeel van de belangrijkste 

technische beroepen. De elektromonteurs vormen hierop echter een belangrijke uitzondering. In 1996 was nog 8% van 

de mbo’ers met een bètatechnische opleiding als elektromonteur werkzaam, in 2003 nog slechts 5%. 

Bij de hoger opgeleiden met een bètatechnische opleiding vormen de systeemanalisten de grootste beroepsgroep. 

Hoewel deze functies in de CBS-indeling niet tot de technische beroepen worden gerekend, mag verwacht worden dat 

deze functies voor veel bètatechnici goed aansluiten bij de gevolgde opleiding. Ook werken veel hoger opgeleide 

bètatechnici als commercieel medewerker. Met name van de hbo’ers met een opleiding werktuigbouwkunde werken er 

relatief veel (11%) in deze beroepsgroep. Vaak zijn het ingenieurs die betrokken zijn bij de verkoop van machines en 

infrastructuur. Het spreekt voor zich dat deze ‘salesengineers’ voldoende technische kennis moeten bezitten om adequaat 

te kunnen communiceren over de apparatuur die ze  verkopen. Ook is, zoals reeds eerder werd aangegeven, een deel van 

de hoger opgeleide bètatechnici werkzaam in een hogere managementfunctie. Ten slotte werkt 3% van de hoger 

opgeleide bètatechnici als docent exacte vakken. Met name wo’ers die een studie wiskunde of natuurwetenschappen 

hebben gevolgd, zijn  relatief vaak werkzaam als docent exacte vakken in het onderwijs (11%). 

Conclusies
Het werkveld van de bètatechnici beperkt zich allang niet meer tot de industrie. Voor een deel is de verschuiving van de 

werkgelegenheid naar de dienstensector het gevolg van het ‘outsourcen’ van werkzaamheden, die vroeger binnen de 

industriële bedrijven zelf plaatsvonden, naar detacheringbureaus of uitzendorganisaties. Ook los hiervan is er echter 

sprake van een sterke groei van de commerciële dienstensector en een krimpende werkgelegenheid in de industrie. Van 

de middelbaar opgeleiden werkt nog ruim de helft in de industrie, van de hoger opgeleiden nog slechts ruim een kwart. 

Het percentage hoger opgeleide bètatechnici dat in de commerciële dienstensector werkzaam is, neemt bovendien nog 

steeds snel toe. Dit weerspiegelt zich ook in de verschillen tussen het werkterrein van  jongeren en ouderen. Terwijl van 

de hoger opgeleide bètatechnici die ouder zijn dan veertig jaar, slechts een derde in de commerciële dienstensector 

werkzaam is, werkt maar liefst bijna de helft van de jongeren in deze sector. Daarentegen werken de ouderen veel vaker 

in de publieke sector.

Van de hoger opgeleide bètatechnici is meer dan tweederde niet werkzaam in een traditioneel technisch beroep. Bij de 

mbo’ers is dit bijna 40%. Er is op dit punt ook sprake van een loopbaanpatroon dat van technische naar niet-technische 

functies loopt. Veertigplussers met een bètatechnische opleidingsachtergrond zijn dan ook vaker werkzaam in een niet-

technisch beroep dan jongeren. Dit geldt zowel voor de mbo’ers als voor de hoger opgeleiden. Voor de hoger opgeleide 

bètatechnici is een hogere managementfunctie een duidelijk loopbaanperspectief.
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De bètatechnici die niet in een technisch beroep werkzaam zijn, werken in een groot aantal uiteenlopende beroepen. 

Zowel op mbo-niveau als op hoger niveau zijn er relatief veel werkzaam in commerciële functies. Hierbij gaat het 

enerzijds om inkoop- of verkoopfuncties bij vooral industriële bedrijven en anderzijds om medewerkers van callcenters en 

helpdesks. Vrijwel altijd gaat het hier om functies waarin men over voldoende bètatechnische kennis moet beschikken 

om adequaat te kunnen functioneren in onderhandelingen en andere contacten met leveranciers of afnemers.

Het in dit hoofdstuk gepresenteerde overzicht van het werkveld van bètatechnisch opgeleiden laat overduidelijk zien dat 

dit werkveld sterk afwijkt van het traditionele beeld dat men hiervan heeft. Het belang van een goede studie- en 

beroepskeuzevoorlichting op dit punt  wordt hierdoor nog eens extra onderstreept.
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