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Voor u ligt het resultaat van een inventarisatie, 
in de vorm van een foto van de huidige situatie 
van het thema energietransitie & arbeidsmarkt 
in de regio. De aanleiding van dit onderzoek is 
dat de energietransitie in Nederland, en dus ook 
in de MRA en de provincies Flevoland en Noord-
Holland, de regio voor een enorme opgave stelt. 
Realisatie van deze uitdaging vraag om de inzet 
van extra menskracht op allerlei terreinen, 
waarbij de beschikbaarheid van die menskracht 
geenszins vanzelfsprekend is. Ook in het 
voorstel voor hoofdlijnen van het 
Klimaatakkoord komt de relatie tussen 
energietransitie en arbeidsmarkt uitgebreid aan 
de orde waarin o.a. wordt vastgesteld dat er 
integrale human capital agenda’s (HCA) moeten 
komen met samenhangende, breed gedragen 
arbeidsmarktagenda’s voor de middellange en 
lange termijn. 

De ambitie van de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) en de provincies Noord-Holland en 
Flevoland is om dit jaar samen met andere 
stakeholders een HCA energietransitie voor de 
provincies Noord-Holland en Flevoland en de 
MRA te formuleren. Deze HCA moet bijdragen 
aan een gestructureerde aanpak op dit terrein. 
Op 17 mei 2019 zetten we hiervoor de eerste 
stap. 

 

Om de HCA Energietransitie op te kunnen  stellen is vooronderzoek gedaan.  Deze rapportage 
omvat: 

• Onderzoek naar de gepubliceerde documenten omtrent de energietransitie en de arbeidsmarkt in 
heel Nederland en waar mogelijk specifiek voor de provincies Flevoland en Noord-Holland.  

• Vervolgens zijn de meest bekende (triple helix) initiatieven uit de provincies Flevoland en Noord-
Holland in kaart gebracht en geordend naar doelgroep, doel en schaalbaarheid. 

• Als derde is een aantal initiatieven van buiten de provincies Flevoland en Noord-Holland 
opgenomen waar elementen van zijn toegelicht die toepasbaar kunnen zijn in de MRA en de 
provincies Noord-Holland en Flevoland. 

• Tot slot wordt enkele handvatten meegegeven die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van 
een HCA Energietransitie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Johan Stuiver, director Deloitte Consulting; Denise Kroon, analist Deloitte Consulting 

Edwin Oskam, programmamanager Energietransitie MRA 

Gerik ten Berge en Ivo Schrijvers, netwerkmanagers House of Skills MRA 

Annelies Spork, programmadirecteur House of Skills MRA 

 

Beste lezer, 
I N T R O D U C T I E  
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Energietransitie 
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Wat zijn de ambities? 
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de provincies Flevoland en Noord-Holland zetten beleidsmatig 
fors in op de energietransitie.  Per 2030 wil de provincie Flevoland energieneutraal zijn. Provincie Noord-
Holland wil per 2050 energieneutraal zijn.  

Flevoland 
In het huidige coalitie akkoord van  de provincie Flevoland staat beschreven dat Flevoland de ambitie heeft om 
in 2020 voldoende hernieuwbare energie te kunnen opwekken om te kunnen voorzien in de energiebehoefte 
van de Flevolandse ondernemers en bewoners. Een stip op de horizon is dat Flevoland in 2030 energieneutraal 
wil zijn. 

Noord-Holland 
Vanuit de provincie Noord-Holland is er veel aandacht voor de verduurzaming van de bestaande 
woningvoorraad.  Zo mogen woningen in 2030 niet meer aangesloten zijn op het gasnet. Op dit moment is de 
vraag naar energie in Noord-Holland 254 PJ, waarvan in 2018 slechts 13 PJ hernieuwbare energie is die wordt 
opgewekt op het grondgebied van de provincie. Uiteindelijk moet heel Noord-Holland in 2050 energieneutraal 
zijn.  

Realisatie ambities 
Om alle ambities te kunnen realiseren is er voldoende kennis, capaciteit en gekwalificeerd personeel nodig. Er 
is regie nodig en een van de sleutels tot realisatie van de ambities is het opstellen van een gezamenlijke human 
capital agenda (HCA) . Het doel van de HCA is om focus en spreiding aan te brengen in het opleiden van 
mensen  Alleen dan zijn de hoge beleidsambities in de energietransitie te realiseren. 

MRA 
Het stimuleren van duurzame energie en energiebesparing staan hoog op de agenda van de MRA. Daarnaast 
wil de MRA het ontwikkelen van gereedschappen om energie en verduurzaming onderdeel te laten maken van 
de afwegingen in het ruimtelijk-economisch domein stimuleren. 



Energietransitie 
gerelateerde 
arbeidsmarkt 
ontwikkelingen 
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Wat zijn landelijke arbeidsmarktontwikkelingen? 
Uit onderzoek van Panteia blijkt dat het aantal voltijd banen in heel Nederland in de conventionele energie zal dalen, het aantal voltijd banen in de sector 
netwerken gematigd zal stijgen en het aantal voltijd banen in de hernieuwbare energie en energiebesparing sterk zal groeien. 1 

1 | Werkgelegenheid in de energietransitie voor Nederland 2014-2020 in fte 
De topsector energie heeft voor vijf verschillende sectoren op basis van de investeringen die er zijn (en worden) gedaan bepaald hoeveel fte er 
nodig zijn om de investeringen te realiseren. Voor windenergie is dat in de periode van 2014-2020 33.350 fte, voor zon-PV 9.165, voor 
energiebesparing 7.360, voor netwerken 4.245 en voor biogas 1.600.2  De sectoren olie- en gaswinning zullen krimpen in werkgelegenheid. De 
grootste krimp zal te vinden zijn bij tankstations en bedrijven in de opslag en groothandel in fossiele brandstoffen.3 
 
 

 2 | Kenmerken werkgelegenheid energietransitie voor Nederland 2014-2020 
De topsector energie heeft voor de vijf bovengenoemde sectoren zeven algemene kenmerken over de werkgelegenheid opgesteld op basis van de 
situatie zoals deze nu is. 1) Er zijn voornamelijk voltijdbanen, 2) er is veel vast personeel, 3) voornamelijk mannen werken in de sectoren, 4) 
merendeel van de werknemers is 45+ en heeft veel ervaring, 5) 90% van de werknemers komt uit Nederland, 5% uit de EU en 5% komt van 
buiten de EU, 6) de nieuwe werkgelegenheid vereist hogere en andere opleidingskwalificaties en 7) er is een beperkte instroom van jongeren. 2 

1) Zie pagina 40 voor ondersteunende illustratie 
2) Zie pagina 41 voor ondersteunende illustratie 

4 | Werkgelegenheid bouw en techniek 
Per 1.000 woningen die worden verduurzaamd naar label A is 25 fte nodig. Naast het verduurzamen van de woningen moet er ook infrastructuur 
worden aangelegd voor de warmtevoorziening in woningen en bedrijfspanden. Het aanleggen van deze voorzieningen uit diverse warmtebronnen 
creëert eveneens extra werkgelegenheid. Volgens studies van CE Delft en Ecorys leidt dit structureel tot 880 extra banen in de regio Haaglanden. 
Tot hoeveel extra banen dit leidt in de provincies Noord-Holland en Flevoland is nog niet duidelijk.  

5| Werkgelegenheid installatiesector 
In 2017 werkten er ongeveer 150.000 technici en installateurs in de installatiesector. Op dit moment hebben bedrijven moeite met het vervullen 
van vacatures, onder meer voor de toepassing van nieuwe energietechnologieën en energiebesparingen. De komende periode wordt een tekort 
van 15.000 mensen verwacht in de sector in heel Nederland: m.n. op vmbo- en mbo-niveau, maar ook onder hbo’ers en wo’ers.  

3 | Spanning op arbeidsmarkt in meerdere sectoren 
Meerdere sectoren, waaronder techniek, onderwijs en zorg, kennen (grote) tekorten in personeel. Deze sectoren vissen veelal in dezelfde vijver 
van potentiële werknemers als de bedrijven die energietransitie gerelateerd zijn. Door de spanning op de arbeidsmarkt, bieden deze andere 
sectoren ook elk her-, om- en bijscholing aan om zo veel mogelijk potentiële werknemers aan te kunnen trekken.  

3) Zie pagina 42 voor ondersteunende illustratie 
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Wat zijn ontwikkelingen per deelsector? 
Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de effecten van de energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid. 
De gevonden gegevens gelden voor heel Nederland en zijn niet een op een te vertalen naar de provincies Flevoland en Noord-Holland. Wel levert dit een 
inschatting op waar de provincies Flevoland en Noord-Holland gebruik van kunnen maken. 
1 | Wind op zee 
De aanleg van een windpark van 700MW vraagt om een inzet aan Nederlandse werkgelegenheid van circa 6.365 fte Dit kan onderverdeeld 
worden in vier fasen. De vergunning- en ontwerpfase wordt op circa 450 fte ingeschat. In de constructiefase zijn er circa 4.200 arbeidsjaren 
nodig. De aanlegfase behoeft circa 1.600 fte en de exploitatiefase behoeft 115 fte per jaar. In 2023 zal er uit wind op zee 4.500MW aan opgesteld 
vermogen staan. In 2030 zal er circa 11.5 GW op zee gewonnen moeten worden. De Hollandse Kust Noord bij Regio IJmuiden is een aangewezen 
gebied waar een wind op zee molenpark zal komen dat een vermogen van 700 MW moet gaan leveren.  

2 | Wind op land 
De aanleg van een windpark van 100MW op land vraagt om een inzet aan Nederlandse werkgelegenheid van circa 415 fte. Dit kan onderverdeeld 
worden in vier fasen. De vergunning- en ontwerpfase wordt op circa 15 fte ingeschat. In de constructiefase zijn er circa 105 fte nodig. De 
aanlegfase behoeft circa 280 fte. en de exploitatiefase behoeft 15 fte.   
 3 | Zon-PV 
De inzet op Zon-PV vraagt om een inzet aan Nederlandse werkgelegenheid van circa 9.200 fte. Circa twee derde van deze fte moet worden vervuld 
door de installateurs van de zonnepanelen en het andere deel van de arbeidsplaatsen wordt gecreëerd bij de toeleverende bedrijven, zoals 
groothandel, verkoop en ondersteuning van bedrijven. De productie van zonnepanelen vindt voornamelijk plaats in Duitsland en Azië.  
 

 4 | Stroomversnelling, renovatieprogramma voor energie neutrale huurwoningen 
De grootste werkgelegenheidseffecten komen voor rekening van de uitvoerende co-makers. De verwachting was dat er in de periode van 2014-
2020 een werkgelegenheid van 43.900 fte zou zijn.  

5 | Biogas/biomassa - installaties 
De werkgelegenheidseffecten van het Energieakkoord op de biomassa/biogas-sectoren zijn beperkt omdat het in relatief beperkte zin heeft geleid 
tot additionele investeringen. Ook de komende jaren wordt geen substantiële groei van de sector verwacht.  

6 | Slimme meters 
De uitrol van de slimme meters heeft met name vanaf 2015 een groot effect gehad op de werkgelegenheid in de installatiebranche. In 2015 was 
er een werkgelegenheid van 385 fte en in 2020 wordt dit geschat op 805 fte.  
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Hoofdcategorieën Specifieke segmenten Banengroei in NL 

Bouw en techniek Netbeheerders 2017-2020: 4.245 
arbeidsjaren  

(Energietechniek) Warmtenet  Onbekend  

Warmtepompen + installatie Onbekend  

Zonnepanelen 2016-2020: 9.200 
arbeidsjaren  

Wind op zee 2014-2020: 25.455 
arbeidsjaren 

Win op land 2014-2020: ca 8.000  
arbeidsjaren  

Biogas installaties 1.600 arbeidsjaren 

(Verduurzaming gebouwen) Isolatie gebouwen (kozijnenzetters, glaszetters, vloerleggers, schilders, 
timmerlieden, metselaars en stukadoors) 

Onbekend  

Mobiliteit (elektrisch 
vervoer) 

Nieuwbouw en verbouw bestaande voertuigen, aandrijftechniek en 
componenten, diensten, laadinfrastructuur en smart grids, kennis en overheid 

2013-2020: 10.000 voltijd 
equivalenten (20% per jaar)  

Zakelijke dienstverlening Financieel adviseurs  Onbekend 

Technisch adviseurs Onbekend 

Ruimte & duurzaamheid afdeling Onbekend 

Openbaar bestuur Beleidsmakers, adviseurs, OD’s, onderzoekers Onbekend 

De  bouw en techniek, mobiliteit, financieel zakelijke dienstverlening en openbaar bestuur kennen elk meerdere onderdelen die een relatie hebben met de 
energietransitie. Hier onder is  een overzicht van de banengroei die de komende jaren plaats gaat vinden en al plaats heeft gevonden in Nederland als 
gevolg van de groeiende aandacht voor de energietransitie 

 Banengroei per segment in Nederland in fte (t/m       
 2020) 
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Hoofdcategorieën Specifieke segmenten / 

Bouw en techniek Netbeheerders Onbekend 

(Energietechniek) Warmtenet  Onbekend  

Warmtepompen + installatie Onbekend  

Zonnepanelen 33 arbeidsjaar per MW 

Wind op zee 2030: 1000-2000 banen 

Wind op land 3 arbeidsjaren per MW 

Biogas installaties 

(Verduurzaming gebouwen) Isolatie gebouwen (kozijnenzetters, glaszetters, vloerleggers, schilders, 
timmerlieden, metselaars en stukadoors) 

25.000 banen; 27 
arbeidsjaar per 1000 
woningen naar label A  

Mobiliteit (elektrisch 
vervoer) 

Nieuwbouw en verbouw bestaande voertuigen, aandrijftechniek en componenten, 
diensten, laadinfrastructuur en smart grids, kennis en overheid 

Onbekend 

Zakelijke dienstverlening Financieel adviseurs  Onbekend 

Technisch adviseurs Onbekend 

Ruimte & duurzaamheid afdeling Onbekend 

Openbaar bestuur Beleidsmakers, adviseurs, OD’s, onderzoekers Onbekend 

 Op basis van de landelijke cijfers zijn de werkgelegenheidscijfers vertaald naar het geografisch schaalniveau van de MRA 

 

Banengroei per segment in MRA in fte (t/m 2020) 
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Tekorten in de Technische Installatie sector 

Beroep Aantal werknemers eerste helft 2018 Tekort aan werknemers 

Ontwikkelaar 415 Midden Nederland* 
429 Noord-Holland 

Onbekend 

Planner 712 Midden Nederland* 
732 Noord-Holland 

Onbekend 
 

Tekenaar 346 Midden Nederland* 
202 Noord-Holland 

Onbekend 
 

Administratieve (financiële) ondersteuner 1.309 Midden Nederland* 
1.359 Noord-Holland 

Onbekend 
 

Verkoper 220 Midden Nederland* 
198 Noord-Holland 

Onbekend 
 

Monteur/installateur 8.758 Midden Nederland* 
9.832 Noord-Holland 

Onbekend 
 

Leidinggevende monteur/installateur 302 Midden Nederland* 
306 Noord-Holland 

Onbekend 
 

Project- en afdelingsleider 791 Midden Nederland* 
637 Noord-Holland 

Onbekend 
 

Bedrijfsleider 397 Midden Nederland* 
315 Noord-Holland 

Onbekend 
 

De technische installatie sector is grofweg onder te verdelen in de onderstaande negen beroepen. Het aantal werkenden per beroep is bekend voor de 
regio, de omvang van de tekorten niet.  

* Provincie Flevoland én Utrecht. 
Gegevens voor enkel Flevoland zijn 
niet beschikbaar. 
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Problemen bij het vinden van technici naar functie 
Veel vacatures voor technici waren in de eerste helft van 2018 in heel Nederland lastig te vervullen. Cijfers specifiek voor de provincies Flevoland en 
Noord-Holland zijn niet bekend.  

Functiecategorie Problemen bij vervullen vacature 

Uitvoerende technische functies 80% 

Leidinggevende technische functies 25% 

Technisch opgeleide verkopers 17% 

Ondersteunende technische functies 23% 

Engineering en R&D functies 41% 

Overige opmerkingen 
Uit onderzoek van het UWV blijkt dat mbo-opgeleide technici onderling weinig concurrentie ervaren op de arbeidsmarkt doordat er een grote 
vraag is naar technici. Ook blijkt uit dit onderzoek dat economisch en administratief mbo-geschoolden veel concurrentie ervaren op de 
arbeidsmarkt. Hieruit kan afgeleid worden dat veel bedrijven die een rol spelen in de energietransitie geen grote tekorten ervaren in financiële 
en administratieve medewerkers. 4 

4) Zie pagina 43 voor 
ondersteunende illustratie 
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Jaarlijks tekort personeel MRA voor techniek bekend 
De MRA kende een tekort van 1.220 technische werknemers op mbo en hbo niveau in 2018. Cijfers over tekorten specifiek voor de energietransitie en 
voor de provincies Flevoland en Noord-Holland zijn niet bekend.  

Wervingsbehoefte Doorstroom 
studenten 

Aanbod zij-
instroom Tekort  

• Vervangingsvraag + 
uitbreidingsvraag  

• Landelijke wervingsbehoefte is 
3,7% 

• MRA wervingsbehoefte technici 
is 6.100 

• Niet-technische sector: 3.209 

• Wel-technische sector: 2.891 

• Mbo: 2.970 in 2017 

• Hbo: 1.400 in 2017 

• Totaal: 4.370 studenten 
zijn vanuit school de 
(technische) 
arbeidsmarkt opgegaan 
in 2017 

• Wordt geschat op 10% 
per jaar van de 
wervingsbehoefte 

• WW groep is uitgeput en 
zal niet veel opleveren 

 

• 4.370 + 610 = 4.980 

• 6.100 – 4.980 = 1.220 

• De MRA kent een 
instroomtekort van 1.220 
technische werknemers op 
mbo en hbo niveau in 2018 
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Wat zijn de trends in baanveranderingen? 
Door nieuwe technologische ontwikkelingen wordt er verwacht dat de onderstaande trends zich door ontwikkelen en een prominente rol gaan spelen bij 
banen in de energietransitie.* Specifieke trends voor Flevoland en Noord-Holland zijn niet bekend, maar naar verwachting zullen deze overeenkomen met 
de landelijke trends.  

1 | ICT specialisten 
Door de digitalisering zal er in vrijwel elk beroep ICT een prominente rol gaan spelen. Hierdoor zullen medewerkers niet alleen meer ICT 
vaardigheden moeten opdoen, maar wordt er verwacht dat de meeste bedrijven ook ICT specialisten in dienst zullen nemen.  

2 | Data analisten 
Door de opkomst en beschikbaarheid van ‘Big Data’ is de vraag vanuit de consument om meer inzicht te krijgen in hun energieverbruik veel 
aanwezig. Om te kunnen voldoen aan deze vraag is het van belang dat bedrijven data-analisten in dienst hebben.  

3 | Hoog opgeleide elektrotechnici en automotive engineers 
Door de grote innovatie vraag zoeken veel werkgevers naar hoger opgeleide werknemers. Hierdoor is mbo niveau 1 en 2 niet meer voldoende.  

4 | Specifieke monteurs 
Er is een stijgende vraag naar specialisten die windmolens, waterpompen en zonnepanelen kunnen bouwen en installeren.  

5 | Hernieuwbare energie specialisten 
Hoog opgeleide specialisten zullen zich gaan bezig houden met hoe energie, zoals in de accu van elektrische auto’s, op een efficiënte manier 
opgeslagen kan worden en hoe deze accu energie kan leveren aan het huis. Daarnaast zijn er ook gespecialiseerde monteurs en installateurs 
nodig.  

6 | Cybersecurity experts  
In de installatiebranche wordt de vraag naar cybersecurity experts door de digitalisering steeds groter. 

7 | Gemeenten, bureau energietransitie 
In veel (grote) gemeenten ontstaan er energietransitie gerelateerde bureaus waar veel vraag is naar beleidsmakers, beleidsadvisering, 
beleidsonderzoek en beleidsevaluatie.  

* Door de snelle technologische ontwikkelingen is het reëel om te verwachten 
dat de omschreven trends niet meer geldend zijn over enkele jaren. De 
specialisten ontwikkelen en veranderen  met de technologie mee. 
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Trends in skills veranderingen werknemers 
Door technologische veranderingen zijn de vaardigheden die vakmensen nodig hebben aan het veranderen. Zo wordt er een hoger opleidingsniveau geëist 
en moeten de vakman en vakvrouw om kunnen gaan met nieuwe technologieën. De SER benadrukt wel dat het vaak niet te voorspellen is welke 
vaardigheden en competenties precies nodig zullen zijn.  

Skills veranderingen voor 
elke sector 

 
• Energie technische kennis 

is noodzakelijk 
• Meer vraag naar hbo/wo 

voor ontwerp & advies 
• Schoolverlaters moeten 

leven-lang-leren 
• Minimaal mbo is vereist 

voor uitvoerend werk 
• Samenwerking belangrijker 
• Nieuwe invulling 

vakmanschap: 
• Duiden 
• Controleren 
• Overdragen 
• Aansturen 
• Toepassing van 

nieuwe digitale 
vaardigheden 

• Kennis van sensoren, 
software en omgaan 
met data 

Installatie sector 
 

 
• Meer samenwerken 

met collega’s en 
andere beroepen* 

• Communicatie naar 
klant wordt 
belangrijker* 

• Hoger 
opleidingsniveau 
vereist 

• Productleiderschap 
• Klantpartnerschap 
• Focus op 

kostenleiderschap 

Bouw & Infra 
 

 
• Meer samenwerken 

met collega’s en 
andere beroepen* 

• Communicatie naar 
klant wordt 
belangrijker* 

• Lean werken 
• Meer klantgericht 
• Coachend 

leiderschap 
• Breed inzetbaar 
• Proactieve 

werkhouding 
• Meer zelfstandigheid 
• Lerend vermogen  
• Omgaan met nieuwe 

technieken 

Technologische 
industrie 

 
• Flexibiliteit*  
• Klant relaties 

belangrijker 
• Probleem oplossend 

vermogen 
noodzakelijk 

• Omgaan met 
verandering 

• Initiatief nemend 

Metaal & Techniek 
 

 
• Flexibiliteit* 
• Analyserend & 

oplossend vermogen 
• Technische 

vaardigheden 
worden beïnvloed 
door robotic process 
automation (RPA) en 
digitalisatie 

• Meer inzicht in 
processen is nodig 

• Zelfstandigheid 
• Eigen 

verantwoordelijkheid 

* Naast de skills veranderingen die voor 
alle sectoren gelden, is deze skill ook 
specifiek bij een andere sector te vinden. 
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Initiatieven in 
beeld 
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Relevante initiatieven uit Flevoland & Noord-Holland 
In totaal zijn 34 initiatieven opgenomen in de foto en is de doelstelling, doelgroep, activiteiten, fase, betrokken partijen en hun potentie per activiteit 
vastgesteld. Het uitgebreide overzicht van elk initiatief apart is te vinden in de bijlage. Een schematische weergave per initiatief over welke doelgroepen 
van belang zijn en waar het initiatief op wil inspelen is de vinden op de volgende pagina’s. 

* Is een PPS 

Noord-Holland 
• Dudok XP 
• GreenBiz IJmond 
• MyTec Bedrijven 
• Servicepunt Techniek Noord-Holland 
• Techniek Raad Noord-Holland 
• Techport (IJmond) * 
• Toptechniek in Bedrijf Noord-Holland 
• 3D Makerszone-smartmaker 
• Fieldlap Robotica/Zaancampus 

Flevoland & Noord-Holland 
• Energietransitie Crossover 
• Go Flex  
• Ontwikkeling Learning Community 

Energietransitie duurzaam 
bebouwde omgeving 

• NexTechnician 
• Slimste handen van Nederland 
• Technicus van de Toekomst 
• Vakschool Technische Installaties * 
• De Werkvloer OBA 
• Pump up the heat 
• TerraTechnica * 
• Bouwmensen 
• Installatiewerk Noord-Holland 

Flevoland 
• Enercon trainingscentrum Emmeloord 
• Regieraad Techniek Flevoland 
• Servicepunt Techniek Flevoland 
• Techpack Flevoland * 
• Toekomst in maakindustrie Emmeloord 
• Toptechniek in bedrijf Flevoland 
• Vliegende Brigade 
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F L E V O L A N D  

Initiatieven in beeld 
Onderstaand is een schematische weergave te zien voor elk opgenomen initiatief in Flevoland dat laat zien op welke doelgroepen het initiatief inspeelt en 
wat de focuspunten van het initiatief zijn. 

Initiatieven Doelgroepen       Eigendom     Doelen           Geografische afbakening Specialisatie Opschaalbaarheid 
                    Kiezen Leren Werken    Innoveren       
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Regieraad Techniek Flevoland                               Flevoland   ** 
Servicepunt Techniek Flevoland                               Flevoland   *** 
PPS Techpack Flevoland                             Flevoland   *** 
Toekomst in de Maakindustrie Emmeloord                               Noordoostpolder Maakindustrie * 
Toptechniek in bedrijf Flevoland                               Flevoland   ** 
Enercon trainingscentrum Emmeloord                               Flevoland Wind op land * 
Vliegende Brigade: Integratie ICT & Techniek                               Almere ICT en Techniek * 
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N O O R D - H O L L A N D  

Initiatieven in beeld 
Onderstaand is een schematische weergave te zien voor elk opgenomen initiatief in Noord-Holland dat laat zien op welke doelgroepen het initiatief inspeelt 
en wat de focuspunten van het initiatief zijn. 

Initiatieven Doelgroepen       Eigendom     Doelen           Geografische afbakening Specialisatie Opschaalbaarheid 
                    Kiezen Leren Werken    Innoveren       
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Dudok XP                               Noord-Holland Noord 
Gebouwde omgeving / energie 
infrastructuur ** 

GreenBiz IJmond                               IJmond Energietransitie *** 

Mytec Bedrijven                               
Noordzeekanaalgebied / 
IJmond 

Breed basis progr./ elektro- en 
procestechniek / WTB ** 

Servicepunt Techniek Noord-Holland                               Noord-Holland 
Metaal/installatie/elektro 
branche *** 

Techniekraad Noord-Holland                               Noord-Holland   *** 

Techport                               MRA Maak-en onderhoudsindustrie *** 
Fieldlab 3dMakerszone/Smartmaker Education                               MRA Smart Industry ** 
Toptechniek in bedrijf Noord-Holland                               Noord-Holland VMBO-MBO Netwerk ** 
FieldLab Robotica/Zaancampus                               Noord-Holland Robotica ** 
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M R A  

Initiatieven in beeld 
Onderstaand is een schematische weergave te zien voor elk opgenomen initiatief in de MRA dat laat zien op welke doelgroepen het initiatief inspeelt en 
wat de focuspunten van het initiatief zijn. 

Initiatieven Doelgroepen       Eigendom     Doelen           Geografische afbakening Specialisatie Opschaalbaarheid 
                    Kiezen Leren Werken    Innoveren       
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Energietransitie Crossover                               MRA Duurzame inzetbaarheid ** 
Go Flex                               MRA Procestechniek * 
Community duurzaam bebouwde omgeving                               MRA Duurzaam bouwen   
Nextechnician                               MRA Mobiliteit *** 
Slimste Handen van Nederland                               Nederland Promotie technische beroepen * 
Technicus van de toekomst                               MRA Inzicht in Skills ** 
Vakschool Technische Installaties                               MRA Technische installatiebranche *** 
De Werkvloer OBA                               MRA (Satellieten)   *** 
Pump up the heat                               7 centra in Nederland Koude en warmte techniek ** 
Terra Technica                               Noord-Holland Noord Energietransitie * 
Bouwmensen                               Diverse centra Bouw ** 
Installatiewerk Noord-Holland                               Noord-Holland Technische installatiebranche ** 
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Observaties uit de initiatieven 
Veel initiatieven hebben vergelijkbare algemene brede doelen, die vervolgens weer specifiek zijn gemaakt voor de energietransitie gerelateerde 
arbeidsmarktthema’s. Er zijn er weinig tot geen initiatieven die precies hetzelfde doen, maar er zijn wel initiatieven die elkaar kunnen aanvullen en 
versterken. Daarnaast is zichtbaar dat initiatieven opschaalbaar zijn, met name de bestaande PPS’en. 

Focus initiatieven 
 
In totaal zijn er 28 initiatieven in de regio 
bekeken. De focus van de initiatieven kan 
als volgt gecategoriseerd worden: 
• In doelgroepen:  werkgevers, 

werkenden, werkzoekenden, 
onderwijsinstellingen/studenten 

• In rol ; puur verbindend tussen 
onderwijs (aanbod) en (vraag) 
bedrijfsleven of ook uitvoerend 

• In doelstelling:  techniekpromotie, 
onderwijsontwikkeling, her-, om- en 
bijscholing, bemiddeling tussen van 
werkenden en werkzoekenden 

• In thema: Generiek versus thematisch 
• In geografische afbakening 

Potentie 
 
De PPS initiatieven, opgebouwd uit een 
pure triple helix (onderwijs-overheid-
ondernemers) zijn over het algemeen het 
meest kansrijk om op te schalen. Dit komt 
doordat:  
 
1) er al een organisatiegraad aanwezig is,  
2) er al ervaring is opgedaan en 
3) de PPS-en openstaan voor andere 
bedrijven en onderwijs organisaties om 
zich aan te sluiten.   
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Initiatieven buiten 
de regio 
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Het Rotterdamse Leerwerkakkoord 
Met het Leerwerk Akkoord willen de gemeente Rotterdam, onderwijsinstellingen en bedrijven gezamenlijk een beweging in gang zetten voor een 
toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt in de regio waar kwaliteit en weerbaarheid van de (toekomstige) beroepsbevolking dé beslissende factor 
zal worden voor concurrentie- en innovatiekracht. 

I N I T I A T I E V E N  B U I T E N  D E  R E G I O  

Koepelakkoord 
 
In Rotterdam is een koepelakkoord opgesteld 
waarin de algemene doelstelling om genoeg 
personeel in de groeisectoren aan het werk te 
krijgen centraal staat. De looptijd hiervan is 6 
jaar. 

Deelakkoorden 
 
Zes verschillende sectoren / industrieën zijn 
aangesloten bij het koepelakkoord en maken 
ieder een specifiek akkoord waarin concrete 
doelstellingen worden geformuleerd en plan van 
aanpakken worden opgesteld. De zes sectoren 
die een deelakkoord ontwikkelen zijn: 
Energietransitie, Haven, MKB, Zorg, Zakelijke 
dienstverlening en Bouw. 

Betrokken partijen 
 
Bij het deelakkoord zijn meerdere partijen 
betrokken. Zo zijn bij het Energietransitie 
Akkoord de volgende partijen betrokken: 
aannemers, installateurs, woningcorporaties, de 
gemeente Rotterdam, energie producenten (c.q. 
leveranciers), mbo instellingen, hbo instellingen, 
middelbare vmbo / havo scholen, 
netwerkbedrijven, brancheorganisaties en O&O 
fondsen. 

Wat kan de provincie Flevoland, Noord-Holland en de MRA leren van het leerwerk akkoord Rotterdam? 
Momenteel wordt het Leerwerk Akkoord Energietransitie ‘gebouwde omgeving’ opgesteld dat direct is gekoppeld aan het energieakkoord van de 
stad Rotterdam. Er wordt gewerkt met drie sporen per akkoord: van werk naar werk, weer aan het werk en van school naar werk (integrale 
benadering). Werving van werknemers zal onder andere gaan plaatsvinden onder de bewoners van de woningen die verduurzaamd gaan 
worden. De gemeente stel middelen beschikbaar voor de overheadkosten van het sectorale akkoord Energietransitie. Er worden waarschijnlijk 
aparte akkoorden opgesteld voor wind op zee, energietransitie haven en zonne-energie. Vanuit het coalitieakkoord zijn substantiële middelen 
beschikbaar voor de realisatie van de akkoorden. Een programmaorganisatie in de vorm van een PPS wordt momenteel opgericht. 
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Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie Den Haag 
In het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie (KPE) ontwikkelt ROC Mondriaan samen met de Haagse Hogeschool, de gemeente en zo’n veertig 
partner bedrijven modules die gericht zijn op de daarvoor benodigde technologische kennis. 

| Kennisplatform 

Het KPE leidt studenten op tot ‘Next 
professionals’ door hen middels 
keuzevakken kennis bij te brengen 
die nodig is in de banen gerelateerd 
aan de energietransitie. 

| Docentenopleider 

Docenten van het KPE worden 
continue (bij)geschoold over nieuwe 
technieken en duurzaamheid. 

| Banenmotor 

Naast studenten worden bij het KPE 
ook werklozen en statushouders met 
verschillende niveaus (om)geschoold. 

 | Katalysator 

Het KPE biedt huidige vakmensen om-, 
bij- en nascholing aan zodat hun 
kennis en kunde up-to-date blijft met de 
nieuwe technieken. 

Het KPE heeft vier pijlers waar zij zich op richt: 

1 2 3 4 

I N I T I A T I E V E N  B U I T E N  D E  R E G I O  

Wat kan de provincie Flevoland, Noord-Holland en de MRA leren van het kennis en praktijkcentrum energietransitie Den Haag? 
Gemeente Den Haag heeft samen met bedrijven en het onderwijs (MBO/HBO) het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie (KPE) opgezet 
met behulp van EFRO (subsidie) middelen en met sterke betrokkenheid van het regionale bedrijfsleven. Dit centrum moet versnippering in de 
regio voorkomen en richt zich op zowel werkzoekenden en werkenden. Extra begeleidingscapaciteit van nieuwe instroom in de bedrijven is een 
speerpunt. 
 



25  | Foto actuele situatie energietransitie & arbeidsmarkt  

Groene werkgelegenheid in de Haagse E-Transitie 

| Bouwen community rondom energietransitie 

Een actieve autonome community is een voorwaarde om gezamenlijk invulling te geven aan de opgave. 

| Organiseren leermeesterschap 

Om de nieuwe medewerkers binnen de energietransitie een ‘zachte’ landing te geven en snel productief in te zetten is 
goede begeleiding door de werkgevers of derden een vereiste. 

| Verbeteren imago / beroepsbeeld 

Door het imago en beroepsbeeld van de technieksector te verbeteren is er meer animo om te werken binnen de 
energietransitie in MRDH. 

| Bevorderen van de zij-instroom 

De doelgroep zij-instromers is een belangrijk potentieel om aan de slag te gaan in de energietransitie. 

In totaal zijn er vier kernthema’s opgesteld die ieder in samenwerking met verschillende stakeholders worden opgepakt en uitgewerkt. De stakeholders 
bestaan grofweg uit het bedrijfsleven, overheidsorganisaties, brancheorganisaties, O&O-fondsen, onderwijsinstellingen en belangenorganisaties van het 
bedrijfsleven. 

I N I T I A T I E V E N  B U I T E N  D E  R E G I O  

Wat kan de provincie Flevoland, Noord-Holland en de MRA leren van het groene werkgelegenheid in de Haagse E-Transitie? 
De Economic Board Den Haag heeft samen met het regionale bedrijfsleven 3 grote bijeenkomsten georganiseerd om bij het bedrijfsleven de 
exacte vraag op te halen waar de bedrijven behoefte aan hebben. Het commitment is opgehaald en de bedrijven zijn gekoppeld aan de 
belangrijkste programma’s en projecten in de stad en regio. Deze programma’s zijn verbeterd op basis van de input van de bedrijven. 
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Ambachtsacademie Den Haag 

Mensen met grote afstand 
tot arbeidsmarkt Ambachtsacademie 

Leren modern 
technieken in 
veilige omgeving 

Leermeester geeft 
persoonsgerichte feedback 

Nieuwe werknemers met 
benodigd startniveau  

Kennismaking met 
reguliere werkgever 

Meer werknemers in 
de energietransitie 

I N I T I A T I E V E N  B U I T E N  D E  R E G I O  

Wat kan de provincie Flevoland, Noord-Holland en de MRA leren van de ambachtsacademie Den Haag? 
Er is gekozen om een fysieke ruimte (gebouw) in te richten waar bedrijven gerelateerd aan de energietransitie zich ook vestigen die 
werkzoekenden opleiden in een praktijkomgeving. Het gehele gebouw moet namelijk verduurzaamd worden. Ook hier is EFRO-subsidie ingezet 
voor de extra begeleiding van werkzoekenden. In het gebouw komt ook ruimte voor kleinschalige bedrijfshuisvesting. Het project maakt 
onderdeel uit van de Regiodeal. 
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Energy College-project Groningen 
Noord-Nederlands mbo leidt de komende vier jaar 3.400 vakmensen op die in Noord-Nederland aan de slag kunnen bij de overstap van fossiele naar 
duurzame energie. 

I N I T I A T I E V E N  B U I T E N  D E  R E G I O  

Door wie 
 
Het Energy College is een 
samenwerkingsverband tussen noordelijke 
ROC’s, AOC’s, overheden en het 
bedrijfsleven. Het Energy College is 
onderdeel van de Energy Academy 
Europe. 

Voor wie 
 
Mbo-studenten worden opgeleid om hét te 
maken in de energietechniek, zij-
instromers kunnen zich laten bijscholen en 
bedrijven hebben direct toegang tot 
technisch talent en kunnen samen met de 
mbo-studenten en docenten nieuwe 
producten of ideeën ontwikkelen. 

Hoe 
 
Het onderwijs bestaat uit een aantal 
algemene basismodules die studenten aan 
technische opleidingen in hun eerste jaar 
volgen. Vervolgens kunnen zij zich 
specialiseren op een van de meerdere 
‘hotspots’. Dit zijn leerwerkomgevingen 
met een specifiek thema zoals offshore 
windenergie, automotive of smart grids, 
waar bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen onder één dak zitten. 

Wat kan de provincie Flevoland, Noord-Holland en de MRA leren van het energy college-project Groningen? 
Noord Nederland en de provincie Groningen in het bijzonder promoot zich zelf als Energy Valley in NL en Europa. Hier wordt al jarenlang fors in 
geïnvesteerd van VMBO tot en met WO. Partijen en de hele regio hebben de handen ineen geslagen voor gemeenschappelijke werving, scholing, 
begeleiding en promotie van leren en werken in de energietransitie. 
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Duurzaamheidsfabriek Dordrecht 

Het ontwikkelen van 
(vak)mensen excellerend in 

duurzame technologie met een 
focus op een leven lang leren 

Krachtenbundeling 
Bedrijfsleven, onderwijs en overheid werkt samen 

Duurzaamheidsonderwijs 
Duurzaamheidsonderwijs wordt op een vernieuwende 
manier ingericht 

Duurzame technologie 
De focus is gericht op Maritieme Technologie en 
Energietransitie 

Leven lang leren 
Leven lang leren krijgt inhoud: van onderwijs in de jonge 
jaren tot bij-, na- en omscholing gedurende de loopbaan 

Innovatie stimulatie 
Innovatie wordt door alle betrokken partijen gestimuleerd 

Kennis en ontwikkelcentrum 
Dient als het kenniscentrum van de regio 

I N I T I A T I E V E N  B U I T E N  D E  R E G I O  

Wat kan de provincie Flevoland, Noord-Holland en de MRA leren van duurzaamheidsfabriek Dordrecht? 
De Duurzaamheidsfabriek is inmiddels een begrip in Nederland met grote aantallen bezoekers die hier inspiratie opdoen. Een fysieke omgeving 
waar door de 3-O’s hecht wordt samengewerkt voor een groot aantal doelgroepen (werkzoekenden, werkenden, studenten, bewoners uit de 
regio, beleidsmakers).  
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Inspiratie uit de initiatieven 

Werk vanuit een vraaggerichte benadering voor meerdere doelgroepen 
Vanuit een PPS constructie worden meerdere doelgroepen bediend: werkenden, studenten en 
werkzoekenden. Projecten zijn concreet en laten zich leiden door behoefte van de bedrijven en het 
onderwijs.    
 
Werk samen in een fysieke omgeving met regionale focus vanuit een centrale plek 
PPS-en hebben gemeentelijke dan wel regionale geografische scope met een centrale fysieke locatie 
voor kennismaking met de sector, werken en leren. Afspraak is om iedereen door te verwijzen naar 1 
centraal regionaal project (beperken kannibalisme in de regio). 
 
Focus: je kan niet alles en iedereen tegelijkertijd faciliteren 
Projecten richten zich op beperkt aantal interventies/acties bijvoorbeeld extra inzet begeleiding 
(leermeesters) van instroom in bedrijven, ontwikkeling van modulair opleidingsaanbod, verbeteren 
imago energiesector en verhogen mobiliteit van werknemers. 
 
Samen sterk 
Techniek colleges MBO, het MKB en O&O fondsen techniek en techniekpacten hebben een sterke rol in 
de PPS-en. Evenals de regionale overheden vanwege hun ambities op het realiseren van nieuwe 
werkgelegenheid in de energietransitie. Overheden faciliteren, onderwijs en bedrijfsleven voeren uit. 
 
Funding vooraf nodig en handig 
Funding van de kosten van ontwikkeling en uitvoering van het programma van de PPS vindt 
doorgaans plaats vanuit gemeentelijke overheden, EFRO/ESF, de bedrijven en Economic Boards en 
regiodeals. PPS-en worden gepromoot in regionale en landelijke bestuurlijke netwerk. 
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Observaties uit 
de foto 
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Wat zien we op de foto? 
• In de MRA zien we een tekort aan personeel om de vastgelegde ambities van overheden en bedrijven op het gebied van de 

energietransitie te kunnen realiseren. Het gaat in Nederland om duizenden nieuwe banen de komende jaren. Hoeveel dit er 
voor Flevoland, Noord-Holland en de MRA precies gaan zijn is nog onduidelijk. Een extra uitdaging is dat ook dat andere 
sectoren zoals zorg, ICT, horeca & toerisme, zakelijke dienstverlening en onderwijs een vergelijkbaar probleem ervaren en 
ook veel energie zullen steken in het werven van studenten en werknemers. 
 

• Het uit te voeren werk in de energietransitie is met name technisch georiënteerd (installatie, isolatie, bouw, ICT) maar ook 
daaraan gekoppeld is ook een groei te verwachten op het gebied van beleids- advies- en staffuncties. Het niveau van (de 
uitvoering van) het werk is met name MBO niveau. Het werk op HBO en WO niveau zal echter ook (mee-)groeien.  
 

• Daarnaast zullen de mensen die al werkzaam zijn in de sector over nieuwe vaardigheden moeten beschikken. Om- en 
bijscholing van werknemers op grote schaal zal nodig zijn. Ook voor het behoud van personeel. De PPS ‘House of Skills’ kan 
hier goed in faciliteren. Onderwijsinstellingen moeten hun opleidingen aanpassen zodat studenten de arbeidsmarkt 
opkomen met de nieuwe gewenste competenties en kennis. Hierdoor wordt de nu nog grote kloof tussen onderwijs en 
bedrijfsleven kleiner. 
 

• De opgave om voldoende talent klaar te stomen is erg groot gezien het feit dat nu al nauwelijks kan worden voorzien in de 
huidige vraag naar het personeel in de sector en de al aanwezige concurrentie van andere sectoren die ook op zoek zijn 
naar dezelfde competenties. Innovatie in de aanpak van werving en bijscholing is een must. 
 

• In de provincies Flevoland en Noord-Holland en de MRA is al een groot aantal initiatieven ontwikkeld en in uitvoering gericht 
op werving van talent, intersectorale mobiliteit, vernieuwing onderwijsaanbod en het verbeteren van het imago van werken 
in de energietransitie. Veel van deze initiatieven zijn nog in een prille fase en kan er over de projectresultaten nog weinig 
worden gezegd. De projecten lijken redelijk los van elkaar te opereren maar de kansen op samenwerking lijken positief.  
 

• Projecten hebben veelal betrekking op ‘’leren en werken’ i.r.t. de gebouwde omgeving, wind, zon en nieuwe 
energiebronnen.  
 

• De best-practises bieden goede inspiratie voor de op te stellen Human Capital Agenda, met name vanuit de gemeente Den 
Haag, Groningen en Dordrecht zijn inmiddels interessante initiatieven ontplooid die navolging verdienen.  
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Bouwstenen voor 
een human 
capital agenda 
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Arbeidsmobiliteit, vijf sporen 
Arbeidsmobiliteit wordt gezien als een van de manieren om de veranderende arbeidsmarkt in evenwicht te houden en is gebaseerd op het idee dat 
arbeidsmobiliteit zorgt voor een betere verdeling maar ook een betere verspreiding van human capital. Het transitionele arbeidsmarktmodel geeft de 
dynamiek van arbeidsmobiliteit weer en hoe het daarmee de arbeidsmarkt in evenwicht kan houden, deze kent vijf sporen. 

3 | Van school naar werk 
Dit spoor gaat over scholieren en studenten die vanuit de schoolbanken komen en voor het eerst aan het werk gaan. 

2 | Van werkloos naar werk 
Dit spoor gaat over uitkeringsgerechtigden die weer aan het werk geholpen worden. Ook gaat dit spoor over mensen die geen recht op bijstand 
of een uitkering meer hebben en wel weer aan het werk willen. 

1 | Van werk naar werk 
Dit spoor gaat over werknemers die een andere baan zoeken. Dit kan betekenen dat werknemers voor een andere werkgever gaan werken, 
maar ook dat werknemers een andere baan gaan vervullen bij hun huidige werkgever. 

4 | Van inactiviteit naar werk 
Dit spoor gaat over mensen die ooit vrijwillig de keuze hebben gemaakt om niet betaald te gaan werken, maar nu weer willen terugkeren op de 
arbeidsmarkt.   

5 | Van werk naar pensionering 
Dit spoor gaat over werknemers die nu nog actief zijn op de arbeidsmarkt maar binnen enkele jaren met pensioen zullen gaan maar wel nog 
goed inzetbaar zijn na hun pensionering. 
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Potentiële doelgroepen om tekorten op te lossen 
Grofweg zijn er negen verschillende groepen waaruit (potentiele) werkgevers werknemers kunnen werven. Elke doelgroep heeft zijn eigen kenmerken, 
wel geldt bij elke doelgroep dat vrouwen het grootste potentieel zijn. Daarnaast is innovatie ook een mogelijkheid om het benodigde fte te verlagen.  

Mensen met een 
afstand tot 
arbeidsmarkt 

Vaak heeft deze 
doelgroep een uitkering 
en hebben ze voor een 
langere periode niet 
gewerkt. 

 
Verborgen talent 
voor gemeente 

Deze groep heeft bewust 
gekozen om een langere 
periode niet te werken 
(om bijvoorbeeld voor 
de kinderen te zorgen) 
waardoor ze geen 
uitkeringsrelatie met de 
gemeente hebben. 

 
 
Parttimers 

Veel parttimers zijn 
fysiek als mentaal in 
staat om fulltime / meer 
uren te gaan werken. 

 
Werknemers in de 
sector 

Vaak heeft personeel uit 
de sector met de juiste 
begeleiding / bijscholing 
potentie om door te 
groeien en andere rollen 
te vervullen. 

Werknemers uit 
andere sector 

In bepaalde sectoren is 
er sprake van een 
krimp, deze werknemers 
zullen in de nabije 
toekomst in een andere 
sector werk moeten 
zoeken. 

 
Studenten 

Zodra studenten klaar 
zijn met studeren zullen 
zij de arbeidsmarkt 
betreden, dit is een 
jaarlijkse grote stroom 
van nieuwe werknemers. 

 
Statushouders  

Voordat de 
statushouders hun land 
van afkomst zijn 
ontvlucht hebben zij 
(relevante) studie en 
werkervaringen 
opgedaan. 

Buitenlandse 
werknemers 

Veel geschikt personeel 
kan ook buiten de 
grenzen van Nederland 
gevonden worden.  

 
 
Gepensioneerden 

Een grote groep 
gepensioneerden zou 
graag parttime willen 
blijven participeren als 
bijvoorbeeld 
leermeester. 

 
Innovatie 

Door middel van 
innovatie zijn jobcarving 
en het verhogen van de 
productiviteit van 
personeel mogelijk. Dit 
is geen doelgroep maar 
wel een element die kan 
helpen om de tekorten 
terug te dringen. 
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Interventies om werknemers* aan te trekken 
Verschillende interventies kunnen per doelgroep effectief zijn om op lange en/of korte termijn meer werknemers te boeien en binden aan een baan in de 
energietransitie. 

Werknemer Werkzoekend Student 

Aantrekkelijke 
stages aanbieden 

Aantrekkelijk 
salaris 

Zekerheden 
langdurige carrière 

Concrete casuïstiek 
om aan te werken 

Online lesmateriaal 

Hybride docenten 

Moderne fysieke 
lesomgeving 

Monitoring 
technologische 
ontwikkelingen 

Kruisbestuiving 
opleidingen 

Deelname aan 
Publiek-Private 
onderwijs 
(projecten) 

Imago techniek 

Persoonsgericht 
bijscholingsaanbod 
(leer-werk-traject) 

Omscholing en 
begeleiding  
aanbieden 

Vervoer naar werk 

jobcarving 

 

Assessment en 
loopbaanadvies 

Ontzorging privé-
problematiek 

 

Imago techniek 

Aantrekkelijk salaris 

Zekerheden 
langdurige carrière 

Woon-werk afstand 
verkleinen 

Persoonsgericht 
bijscholingsaanbod 

Omscholing 
aanbieden 

Werknemers uit 
Krimpsectoren 
benaderen 

Loopbaan 
ontwikkeling 

Financiële 
compensaties 

Vervoer naar werk 

jobcarving 

Skillspaspoort 

Extra begeleiding 
nieuwkomers 
werkvloer 

Imago techniek 

Skillspaspoort 

Hybride leer- en 
werkomgeving 

Baangarantie 

* Onder werknemers vallen zowel 
werknemers in dienst als ZZP’ers 
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Stakeholders om tekorten mee aan te pakken 
Meerdere stakeholders kunnen (en moeten) bepaalde rollen op zich nemen om het tekort aan (technische) werknemers in de energietransitie tegen te 
gaan. 

Onderwijs en kennis instellingen 

Publiek: 
Basis 
Vo 
Mbo 
Hbo 
Wo 

Privaat: 
Branche 
opleiders 
Commercieel 
Bedrijfsscholen 
 

Overig: 
Adviesbureaus 
Coalitie publiek-
privaat 

Overheid 

SZW 
OCW 
BZK 
EZ 
EU 
SER 

Gemeente 
Provincie 
Economic Board* 
MRA 

Omgeving doelgroep 

Familie 
Vrienden 
Klasgenoten 

Collega’s 
Rolmodellen 
Media 

Werkgevers- & werknemers- verenigingen 
en vakbonden 

VNO/NCW 
MKB 
AWVN 
O&O fondsen incl. vakbonden 
Bouwend Nederland 
Metaal Unie 
FME 
 

Werkgevers 

Bedrijven in de 
sectoren: 
Techniek 
Energie 
Bouw 
ICT 

Overige(publieke) 
sectoren met 
technici in dienst 

* Economic Board is een Publiek-     
Private Samenwerkingsorganisatie. 



Bijlage 
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Inhoud bijlage 
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Ondersteunende 
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Werkgelegenheid energie gerelateerde activiteiten 
Bron: Panteia, Stand van zaken en evaluatie HCA Topsector Energie. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de (duurzame) energiesector 
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Landelijke arbeidsmarktontwikkelingen in de ET 
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Impact van het Energieakkoord op werkgelegenheid 
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Concurrentie van mbo-geschoolde werkzoekenden 



Moeilijk vervulbare 
vacatures 
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Moeilijk vervulbare vacatures in Nederland 
Uit onderzoek van het UWV is gebleken dat in 2018 de onderstaande beroepen die een relatie hebben met de energietransitie grote tekorten kennen. 

Bouw 
Lager beroepsniveau/basisvakmanschap: 
• Hulparbeiders bouw 
• Grondwerkers weg- en waterbouw 
• Slopers bouw 
Middelbaar beroepsniveau: 
• Kraan-, grondverzet- en 

wegenbouwmachinisten 
• Rioleringsmedewerkers 
• Steigerbouwers 
• Betonwerkers en –afwerkers 
• Metselaars, voegers 
• Schilders 
• Timmerlieden 
• Dakdekkers 
• Glaszetters 
• Stukadoors, tegelzetters 
• Wand- en plafondmonteurs 
• Keukenmonteurs 
• Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators 

bouw, grond-, weg- en waterbouw 
• Uitvoerders bouw, weg- en waterbouw 
Hoger/wetenschappelijk beroepsniveau:  
• Projectleiders 
• Ontwerper-constructeurs bouw 
• BIM-modelleur 

Installatie 
Middelbaar beroepsniveau: 
• Elektriciens en monteurs elektrische 

installaties (bouw en industrie) 
• Loodgieters/monteurs gas, water, 

sanitair, verwarming (installatie en 
onderhoud) 

• Installateurs luchtbehandeling en 
koeltechniek 

• Meet- en regeltechnici, monteurs meet- 
en regeltechniek 

• Tekenaars, werkvoorbereiders en 
calculators installatie en elektrotechniek 

• Uitvoerders installatietechniek 
Hoger/wetenschappelijk beroepsniveau:  
• Projectleiders 
• Ontwerper-constructeurs 

installatietechniek 

Industrie 
Middelbaar beroepsniveau: 
• Lassers 
• Pijpfitters 
• Constructiebankwerkers, -samenbouwers 
• Plaatwerker/metaalbuiger, -snijder 
• Plaatwerker/metaalbuiger, -snijder 
• Conventioneel verspaners/ CNC-

machinebedieners 
• CNC-verspaners/-programmeurs 
• Monteur industriële machines en 

installaties 
• Monteurs mobiele werktuigen 
• Operators procesindustrie 
• Tekenaars, werkvoorbereiders en 

calculators werktuigbouw/procestechniek 
• Technisch-commercieel personeel 
Hoger/wetenschappelijk beroepsniveau:  
• Projectleiders 
• Ontwerper-constructeurs werktuigbouw 
• Procestechnologen, productontwikkelaars 

procesindustrie 
• Ontwerper industriële automatisering, PLC 

programmeur 
• Embedded software engineer 
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Moeilijk vervulbare vacatures in Nederland 
Uit onderzoek van het UWV is gebleken dat in 2018 de onderstaande beroepen die een relatie hebben met de energietransitie grote tekorten kennen. 

 

Autotechniek 
Middelbaar beroepsniveau: 
• (Bedrijfs)autotechnicus 
• Autoschadehersteller  

ICT-beroepen 
Hoger/wetenschappelijk beroepsniveau:  
• Netwerkbeheerder/-engineer/ specialist 

technische infrastructuur 
• Data scientist 

Financieel specialisten 
Hoger/wetenschappelijk beroepsniveau:  
• Assistent-accountant, AA-accountant, 

registeraccountant 
• Inkoper 

Economische en commerciële 
beroepen 
Middelbaar beroepsniveau: 
• Medewerker klantcontact 

(klantenservice/callcenters) 
Hoger/wetenschappelijk beroepsniveau: 
• Recruiter 

 
Pedagogische beroepen 
Hoger/wetenschappelijk beroepsniveau:  
• Docenten techniek/ict 



Initiatieven 
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F L E V O L A N D  

Interventie 

Doelgroep 

Handelingen 

Partijen 

Potentie 

Fase 

Doel 

Regieraad Techniek Flevoland 

Verbinden van Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleren van 
initiatieven om te zorgen dat de Flevolandse arbeidsmarkt in 2025 beschikt 
over voldoende en goed opgeleid personeel in de technische sector 

Bedrijven en onderwijsinstellingen Flevoland 

Initiatieven en partijen met elkaar verbinden die zich richten op voldoende 
aanbod van technisch geschoold personeel 

Ondernemersorganisatie Koninklijke Metaalunie, gezamenlijke O&O fondsen, 
Bouwend Nederland, UNETO-VNI, FNV Metaal, ROC Friese Poort, Windesheim 
Flevoland, Het Baken (vmbo) en Provincie Flevoland.  

Kick-off was op 21 januari 2016. Op dit moment worden er 4 
vergaderingen per jaar gehouden en zit een lid een periode van 3 jaar 
in de raad. Dit termijn kan maximaal één keer met een periode van 3 
jaar verlengd worden 

De potentie kan nog niet vastgesteld worden, er is enkel bij ons bekend dat 
de Regieraad Techniek Flevoland veel dingen wil gaan doen 

Initiatieven in beeld 

Servicepunt Techniek Flevoland 

Verbindt en stimuleert Flevolandse personen, partijen en projecten om te zorgen 
dat de Flevolandse technische arbeidsmarkt in 2025 beschikt over voldoende 
personeel 

Werkgevers, Werkzoekende, onderwijsinstellingen Flevoland 

Gezamenlijk talentontwikkeling stimuleren vanuit school-werk en werk-naar-werk 
door o.a. arbeidsmarkt coaches te leveren aan gemeenten 

FME, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI, Aio Metalektro, Opleiding ontwikkeling 
metaalbewerking, Otib, FNV, CNV, De Unie, Bouwend Nederland, Provincie 
Flevoland, Werkgevers Servicepunt en Flevoland werkt 

In het najaar 2016 zijn acties in gang gezet om het servicepunt Techniek Flevoland 
op te zetten. In juli 2018 is het werkelijke servicepunt gestart 

  

Het heeft potentie om zich uit te breiden naar andere regio’s 

http://www.regieraadtechniek.nl/ https://www.techniekflevoland.nl/servicepunt/ 
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F L E V O L A N D  

PPS Techpack Flevoland (RIF) 

Meer studenten warm maken voor een baan in de techniek en kijken naar 
oplossingen hoe vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd kunnen worden 

Bedrijfsleven en onderwijs 

Er wordt onderzocht hoe de instroom van techniek-studenten verhoogd kan 
worden en hoe voortijdige uitval voorkomen kan worden. Vanuit de PPS wordt 
ingezet op een actieve werving en het inzetten van nieuwe 
onderwijsinnovaties voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Het 
stagemodel wordt gemoderniseerd en er worden twee associate degrees 
ontwikkeld voor een betere aansluiting tussen mbo en hbo 

Hele partij werkgevers die de RIF aanvraag hebben gedaan 

In 2018 opgericht 

Interventie 

Doelgroep 

Handelingen 

Partijen 

Potentie 

Fase 

Doel 

De potentie tot opschaalbaarheid is naar verwachting hoog. Wel is er nog 
weinig concreets bekend over het nieuw ontwikkelde PPS. Op korte termijn zal 
hier meer bekend over zijn 

Initiatieven in beeld 

Toekomst in maakindustrie Emmeloord 

Mensen vanuit de bijstand of WW worden opgeleid voor een baan in de 
maakindustrie 

Mensen in de bijstand of WW 

Deelnemende bedrijven werken samen om goed personeel te vinden en voor 
het opleiden van de kandidaten wordt een BBL-traject (beroeps begeleidende 
leerweg) ingezet 

ROC Friese Poort, UWV, WerkCorporatie, gemeente Noordoostpolder, Zuidberg 
Frontline Systems B.V., Suplacon, Kamplacon, Kampstaal – GB Steel Group, 
Tolsma-Grisnich, Polder Staal, producties B.V., Machineconstructies Marknesse 
BV (MCM), Geesinknorba B.V., Opleidingsbedrijf Metaal en Servicepunt 
Techniek Flevoland 

17 juli 2018 intentieverklaring ondertekend, nu in pilot fase  

Potentie tot opschaalbaarheid is laag door de voornamelijk aanwezigheid van 
lokale partijen 

https://www.rocvanflevoland.nl/Voor-
bedrijven/Samenwerken_ROCvF/Publiek-private-samenwerkingen 

https://maakindustrie.nl/nieuws/de-maakindustrie-is-terug-van-nooit-
weggeweest 
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F L E V O L A N D  

Toptechniek in bedrijf Flevoland 

Toekomstbestendig technisch vmbo en mbo ter versterking van kwalitatieve en 
kwantitatieve match beroepsonderwijs en vraag arbeidsmarkt 

Vmbo en mbo Flevoland 

Docenten van verschillende onderwijsinstellingen komen bij elkaar om een 
overkoepelende benadering van het techniekonderwijs te bepalen en versterken 
waardoor het onderwijs wordt versterkt 

Onderwijs: Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad, Almeerse Scholengroep, 
Emelwerdag College, Zuyderzee College, Berechja College, Stad College, Almere 
college Dronten, Mbo college Almere, Mbo college Lelystad, ROC Friese Poort.  
Bedrijven: Rotec engineering, Machine Constructie Marknesse, Kuiken, 
Kampstaal, Tolsma, Gibas, Hollander Techniek, Zuidberg Techniek, Cofely, 
Suplacon, Haas-Monomix, Yakult, Nuon, Cinnovate, SCALA Flevoland 

Interventie 

Doelgroep 

Handelingen 

Partijen 

Potentie 

Fase Gestart op 6 februari 2013. Resultaten zijn al zichtbaar, zo sluiten de 
keuzemodules in het vmbo aan op de behoefte van de markt en aansluiting 
naar het mbo. Er is geregeld overleg tussen de docenten. 

Doel 

Elementen uit dit initiatief zijn opschaalbaar naar andere regio’s. Daarnaast is 
het initiatief zelf ook opschaalbaar door meer scholen en bedrijven te laten 
aansluiten 

Initiatieven in beeld 

Enercon trainingscentrum Emmeloord 

https://www.toptechniekinbedrijf.nl/netwerken/flevoland/ 

Opleiden werknemers van Enercon (Duitse fabrikant voor windturbines) 

Werknemers Enercon 

Er is een grote behoefte aan vakkundig opgeleid personeel terwijl werken 
in en aan windturbines specialistisch en relatief nieuw is. Door hun eigen 
personeel op te leiden zorgt Enercon ervoor dat ze voldoende 
gespecialiseerd personeel hebben 

31 januari 2017 start bouw trainingsaccommodatie. 13 maart 2017 start 
wekelijkse training van ongeveer 100 man. 

Enercon 

Naar verwachting is er weinig potentie in de opschaalbaarheid waar niet 
medewerkers van Enercon van kunnen gaan profiteren aangezien dit 
exclusief is voor Enercon medewerkers 

https://www.weever.nl/internationaal-trainingscentrum-enercon/ 
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F L E V O L A N D  

Vliegende Brigade: integratie ICT & Techniek 

Inzicht in problematiek rondom de aansluiting tussen het geboden onderwijs 
(mbo4+) en de behoefte aan systeemintegrators (combinatie van ICT en 
techniek) in het bedrijfsleven 

Bedrijfsleven & onderwijs 

Door middel van interviews zijn de behoeften van Almeerse bedrijven aan 
systeemintergrators in kaart gebracht. Ook is er een actieve werksessie 
geweest met vertegenwoordigers van deze bedrijven met vertegenwoordigers 
van de techniekopleidingen van het MBO college Almere en Windesheim 
Flevoland om een gemeenschappelijk beeld te creëren  

Breedveld & Schröder, DEA BV, Set-telecon, Wouda Installatie, Pilgham Audio, 
Dorp Almere BV, OTIB, Uneto-VNI, Scala, MBO College Almere, Windesheim 

Relatief nieuw maar al wel in beweging 

Interventie 

Doelgroep 

Handelingen 

Partijen 

Potentie 

Fase 

Doel 

De potentie is (nog) onbekend. Op korte termijn zal hier meer bekend over zijn 

Initiatieven in beeld 

http://www.vliegendebrigade.nl/ 
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N O O R D - H O L L A N D  

Dudok XP 

Het techniekonderwijs innoveren en verrijken en het aantal technische 
studenten verdubbelen 

Onderwijsinstellingen: ROC Horizoncollege 

Concretere activiteiten en plannen worden gerealiseerd. Er komt een 
leerwerkplein (innovatieve bouwplaats) op de huidige techniekcampus waar 
permanent gewerkt gaat worden aan het huis van de toekomst waar 
circulariteit en duurzaamheid veel aandacht krijgen. Gezamenlijk organiseren 
van werving nieuwe techniekstudenten, verzorgen van gastlessen en 
docentenstages 

ESPEQ, InstallatieWerk Noord-Holland, Tetrix, SPG, Hogeschool InHolland, 
acht vmbo’s, twaalf technische bedrijven, SBB, provincie Noord-Holland en de 
gemeente Heerhugowaard 

24 mei 2018 is subsidie toegekend verdere stand is onbekend 

Interventie 

Doelgroep 

Handelingen 

Partijen 

Potentie 

Fase 

Doel 

Opschaalbaar, naar verwachting zullen veel bedrijven de meerwaarde van het 
initiatief gaan zien waardoor ze zich willen aansluiten. Ook wordt er 
nagedacht voor een doorgaande hbo leerlijn voor Inholland Alkmaar. Dit 
draagt bij aan de opschaalbaarheid 

Initiatieven in beeld 

GreenBiz IJmond 

Opleiden van commerciële technici  

Studenten 

Bedrijven missen vaak een commercieel persoon die technisch-kundig is. 
Samen met het Nova college gaan ze een opleiding inrichten die de 
commercieel technisch-kundige professionals kan afleveren 

Bedrijfsleven bedrijventerreinen IJmond, Omgevingsdienst IJmond, ROC Nova 
College 

Subsidie aanvraag is gedaan op 1 februari 2019 en opleiding tot junior 
consultant duurzaamheid wordt door ROC Nova College i.s.m. Greenbiz 
bedrijven ontwikkeld 

GreenBiz IJmond kan goed opgeschaald worden naar andere regio’s in het 
land. De opschaalbaarheid in Noord-Holland is redelijk beperkt omdat er een 
maximaal aantal leerlingen toegelaten mag worden om een overschot aan 
commerciële technici te voorkomen. Mogelijk dat het educatie initiatief binnen 
het ROC Nova College van IJmond naar Haarlemmermeer wordt opgeschaald https://www.horizoncollege.nl/actueel/nieuws/artikelen/nieuws-

item/bericht/twee-miljoen-euro-extra-beschikbaar-voor-innovatie-
techniekonderwijs-in-de-regio/ 

https://www.greenbizijmond.nl/ 
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N O O R D - H O L L A N D  

MyTec Bedrijven 

De kloof tussen het aanbod vanuit het technisch onderwijs en de vraag vanuit 
het bedrijfsleven dichten 

Studenten (mbo) 

Bedrijven en onderwijs werken intensief samen. MyTec leidt op tot breed 
georiënteerde technici met uitstroomprofielen op mbo-niveau 4 in de 
richtingen elektrotechniek, procestechniek en werktuigbouw 

ROC Nova College, AEB Amsterdam, Albemarle, Bosma & Bronkhorst bv, 
Cargill, Croon Wolter & Dros, Crown van Gelder, Dophin, Enci, Eneco, 
Energie, Hollands Noorderkwartier, HVC, MSD, Nuon, Redwave, TAQA, Tate & 
Lyle, Total, VU Amsterdam, Waternet, PWN en Sapmetaal 

Sinds 2014 bestaat het programma op ROC Nova College 

Interventie 

Doelgroep 

Handelingen 

Partijen 

Potentie 

Fase 

Doel 

Potentie is aanwezig 

Initiatieven in beeld 

https://www.mytecbedrijven.nl/ 

Servicepunt Techniek Noord-Holland 

Koninklijke Metaalunie, FME, Techniek Nederland, OOM, A+O Metalektro, OTIB, 
FNV, CNV Vakmensen, De Unie en UWV Werkbedrijf  

Het bundelen van kennis, ervaring en netwerk om de aansluiting tussen vraag en 
aanbod op de technische arbeidsmarkt in Noord-Holland beter op elkaar te laten 
aansluiten. 

Werkgevers, werkzoekende, werknemers 

Zijn aanspreekpunt voor werkgevers en werknemers en hebben een adviesfunctie 
naar de regio, zowel overheden, onderwijsinstellingen als andere partners. 
matching van mensen met een wat grotere afstand tot de technische arbeidsmarkt.  

Al meerdere jaren actief.  

https://spt-nh.nl/ 

Potentie is aanwezig 
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N O O R D - H O L L A N D  

Techniek Raad Noord-Holland 

Het versterken van techniek activiteiten op het gebied van instroom, 
arbeidsmarkt en beroepsopleiding  

Bedrijven en onderwijs 

Door doelmatigheidsdiscussies te voeren met onderwijsinstellingen maakt de 
TechniekRaad de behoeften van de technische arbeidsmarkt inzichtelijk en 
wordt er toegewerkt naar één gemeenschappelijke techniekagenda   

Bouwend Nederland, Vereniging FME, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI en 
provincie Noord-Holland. Partner van House of Skills. 

Opgericht in 2013 door vier ondernemersorganisaties in de techniek. Per 
januari 2016 is de procesindustrie aangesloten 

Interventie 

Doelgroep 

Handelingen 

Partijen 

Potentie 

Fase 

Doel 

Het heeft geen potentie in opschaalbaarheid, maar is wel een belangrijke 
partij waar je andere initiatieven op de agenda wil krijgen 

Initiatieven in beeld 

Techport (IJmond) 

Zorgen dat bedrijven met de focus op technische innovatie in de maak 
industrie, onderhoud- en energiesector de onderwijspartners goed weten te 
vinden en te versterken en jongeren weten te stimuleren om te kiezen voor 
techniek, daarnaast aanjagen van collectievee innovaties 

Studenten, onderwijsinstellingen & bedrijven 

Stimuleren van jongeren om te kiezen voor technisch en wetenschappelijk 
onderwijs, onderwijsprogramma’s ontwikkelen die aansluiten bij de praktijk 
van bedrijven uit de regio, stimuleren van mogelijkheden voor bij-, her- en 
omscholing en het versterken van innovatiekracht en stimuleren van 
werkgelegenheid 

Gemeente Velsen, Nova College, TATA Steel, Provincie Noord-Holland, 
Holland High Tech,  Crown van Gelder, Gemeente Heemskerk en gemeente 
Beverwijk 

Gestart in 2013, langstlopende samenwerkingsverband in Noord-Holland 
omtrent energie transitie. Veel projecten zijn al meerdere jaren live  

Potentie is groot aangezien de grootste bedrijven in IJmond allemaal ambities 
hebben om meer energie neutraal te worden. Vanuit de focus op Maak- en 
Onderhoudsindustrie en vanuit de rol als intermediair tussen bedrijven en 
onderwijsinstellingen kan Techport hier voor alle maakbedrijven in de MRA 
een verbindende rol spelen. 

https://www.techniekraad.nl/ https://www.techport.nl/ 
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Fieldlap 3D makerszone / smartmakers education 

Het actualiseren van beroepsonderwijs met aandacht voor Smart Technology 
en persoonlijke vaardigheden. Om-, het- en bijscholen van docenten en 
bestaand personeel. Uitvoeren van praktijkonderzoek hoe studenten beter 
voor te bereiden op een snel veranderende arbeidsmarkt 

Bedrijven, Onderwijs, studenten en overheid 

Het biedt een antwoord op de groeiende vraag in de MRA naar medewerkers 
met verstand van Smart Technology en persoonlijke vaardigheden gericht op 
een leven lang leren, creativiteit en ondernemerschap.  

#D Makerszone, Nova College, Hoge school van Amsterdam, InHolland, 
gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland 

Begin 2016 gestart, project draait volledig in samenwerking met bedrijven en 
onderwijsinstellingen (o.a. Smart Makers Education /ROC Nova College)  

Interventie 

Doelgroep 

Handelingen 

Partijen 

Potentie 

Fase 

Doel 

Vanuit de focus op de implementatie op nieuwe technologieën (3d-printing, 
blockchain, vr/ar )kan de 3d Makerszone een bijdrage spelenn in het versneld 
opleiden en versneld doorvoeren van de energietransitie in de MRA 

Initiatieven in beeld 

Toptechniek in bedrijf (Noord-Holland) 

Versterken van het (v)mbo-techniekonderwijs in de regio Noord-Holland 
Noord, waardoor meer instroom in technisch (voorbereidend) 
beroepsonderwijs wordt beoogd. 

Studenten, onderwijsinstellingen & bedrijven 

Stimuleren van jongeren om te kiezen voor technisch en wetenschappelijk 
onderwijs, onderwijsprogramma’s ontwikkelen die aansluiten bij de praktijk 
van bedrijven uit de regio, stimuleren van mogelijkheden voor bij-, her- en 
omscholing en het versterken van innovatiekracht en stimuleren van 
werkgelegenheid 

ROC Kop van Noord-Holland, TechniekRaak Noord-Holland, St. Talent voor 
Techniek, Martinuscollege, Regiuscollege, provincie Noord-Holland, Horizon 
College, SG Newton, Tetrix, SBB, Huis van het werk, Espeq, Tabor d’Ampte, 
Jan Arentsz, Van der Meij College, PCC, Copernicus SG, Oscar Romero, Regio 
College, Scholen aan Zee, Trinitas College 

Gestart in de zomer van 2018 

De kracht van dit netwerk bewijst zich op dit moment waarin de vmbo’s ook 
bezig zijn hun “eigen”  plannen Sterk Techniek Onderwijs op te stellen. 
Doordat partijen in TiB bij elkaar blijven, krijgt het netwerk steeds meer een 
regiefunctie in de regio toebedacht 

https://www.3dmakerszone.com/ https://www.toptechniekinbedrijf.nl/netwerken/noord-holland-noord/ 
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Interventie 

Doelgroep 

Handelingen 

Partijen 

Potentie 

Fase 

Doel 

Initiatieven in beeld 

Fieldlap Robotica/Zaancampus 

Praktijkervaring opdoen met robotica en moderne technologie.  

(V)MBO studenten Techniek, Zorg en Groen uit Zaanstad en daarbuiten 

Het Fieldlab is een samenwerkingsverband waaraan 38 bedrijven uit de 
sectoren Techniek, Groen en Zorg, de gemeente Zaanstad, 13 
onderwijsinstellingen -waaronder het Regio College- en de Provincie Noord-
Holland 

Gestart sinds 14 februari 2019 

praktijkervaring op te doen met robotica en moderne technologie. In de 
’Robot Innovation and Experience zone’ gaan studenten Techniek, Zorg en 
Groen van alles met robots doen, zoals een skelter in elkaar zetten die 
automatisch taken uitvoert. 

Nog moeilijk in te schatten. Het initiatief is vrij recent gestart. Gezien de 
deelnemende partijen heeft het mogelijk potentie. 
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Interventie 

Doelgroep 

Handelingen 

Partijen 

Potentie 

Fase 

Doel 

Initiatieven in beeld 

Crossover: Energietransitie CrossOver 

Kennisoverdracht en het meegeven van vaardigheden die nodig zijn voor de 
energietransitie aan technici  

Technici  

Trainingsprogramma gericht op kennisdeling en ontwikkeling van 
vaardigheden op het gebied van de energietransitie tussen technici op de 
werkvloer en leidinggevenden 

House of Skills, Alliander, Gemeente Amsterdam, Heuma, Ijskoud, PBT, 
Stadsverwarming Purmerend, The FCTR E, UWV, VTI en Ymere 

Voorbereidingen om officieel te starten zijn in gang gezet 

Potentie tot opschaling 

https://www.projectcrossover.nl/energietransitie 

Go Flex 

Jongeren opleiden voor een toekomstige carrière in een technische richting 
op MBO/MBO+ niveau 

Studenten (mbo) 

Studenten opleiden volgens de beroeps begeleidende leerweg (ze krijgen een betaalde 
leerbaan in de techniek). Go Flex heeft 7 eigen trainingscentra door het hele land en 
ze werken samen met nagenoeg alle ROC’s 

Op dit moment werken er 50 medewerkers en volgens 600 studenten het 
leerwerktraject 

Enkele opdrachtgevers zijn: Energie, Shell, Spie, Stork, Unica, Bam, 
Heijmans, Kuijpers, Sabic, Sitech, Strukton, Kentech, Comfort Partners, Tata 
Steel, Schreuder Ruitenbeek, Alewijnse, Kalibra, Trespa, Actemium, 
CroonWolter&Dros, Vinci, en Verwater 

Potentie is (nog) moeilijk in te schatten. Mogelijk heeft het weinig potentie in 
opschaalbaarheid omdat het al groot is 

http://www.goflex.nl/ 
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Interventie 

Doelgroep 

Handelingen 

Partijen 

Potentie 

Fase 

Doel 

Initiatieven in beeld 

Ontwikkeling Learning Community Energietransitie duurzaam 
bebouwde omgeving  

Ontwikkelen van een of meerdere learning communities omtrent 
energietransitie en duurzame bebouwde omgeving 

Bedrijven, onderwijs en overheden 

Op dit moment is dit nog een prille ontwikkeling waarbij nog de vragen 
spelen wat en of de juiste personen, vorm en inhoud van een dergelijke 
community moet zijn. Hierdoor kunnen er nog geen verdere handelingen 
omschreven worden 

Er is nog geen intentieverklaring ondertekend, het is nu nog geheel 
vrijblijvend 

Alle branche organisaties, projectleiders van samenwerkingsverbanden in de 
regio, gemeenten, provincie, onderwijs en grotere bedrijven hebben tot nu 
toe vrijblijvend aan tafel gezeten. Partnerships zijn nog niet vastgesteld 

Potentie is heel groot aangezien Topsector Energie met dit plan is gekomen en 
in mei 2019 het concrete plan gaat presenteren en hun handtekening 
hieronder zal zetten. Hierna zal dit specifieke initiatief verder vorm krijgen. 
Het idee is dat TerraTechnica een pin-point gaat worden met hun Center of 
Expertise 

NexTechnician 

Betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk (mobiliteitstechniek)  

Studenten in de mobiliteitstechniek 

NexTechnician slaat een brug tussen studenten met een drive en bedrijven met 
een toekomst. Studenten volgen verplichte theorie vakken en de basispraktijk op 
de ROC Amsterdam. Vervolgens start het NexTechnician programma waarin je bij 
bedrijven op bezoek gaat, lesmateriaal krijgt dat is ontwikkeld door de praktijk en 
je een leerwerkplek krijgt bij een van de aangesloten bedrijven 

Start in 2011; nu volwassen project dat goed werkt 

Het Amsterdamse bedrijfsleven (meer dan 150 vestigingen in Noord-Holland), 
ROC Amsterdam Montessori College Oost vmbo, Truckacademy, Gemeente 
Amsterdam, Innovam, OOMT, BOVAG en VOC 

Potentie tot opschaling, het is nu nog relatief klein maar kan dienen als 
blauwdruk  

https://www.nextechnician.nl/ 
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Technicus van de toekomst scan (Crossover) 

De bestaande en verborgen skills van technici in kaart brengen 

Technici en werkgevers 

Door de scan weet de leidinggevende welk skills niveau de technicus heeft en 
weet hij of zij waaraan gewerkt moet worden en kan een ontwikkelplan op 
maat worden gemaakt. Dit heeft een positief effect op de inzetbaarheid van 
de technicus 

House of Skills, Alliander, Gemeente Amsterdam, Heuma, Ijskoud, Juva, MRA, 
Stichting Samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven, The FCTR E, UWV, 
Vakschool Technische installaties, VodafoneZiggo en Ymere 

De slimste handen van Nederland (Crossover) 

Een dag die erkenning en waardering uitspreekt en daarnaast jongeren 
enthousiasmeert voor het vak 

Monteurs en jongeren 

Verkiezing voor monteurs die het verschil maken. Dit wordt gedaan door 
middel van een groot event 

House of Skills, Alliander, Enexis, Gemeente Amsterdam, Heuma, IJskoud, 
Juva, SBB, Stichting Platform Beta en Techniek, The FCTR E, Vakschool 
Technische installatie en Ymere 

Startende fase Organisatie is begonnen, eerste evenement zal in het najaar van 2019 
plaatsvinden 

Interventie 

Doelgroep 

Handelingen 

Partijen 

Potentie 

Fase 

Doel 

Opschaalbaar, de scan kan snel uitgebreid worden naar alle technici Opschaalbaar, meer bedrijven kunnen zich aanmelden  

Initiatieven in beeld 

https://www.projectcrossover.nl/thema-s-voorjaar-19 https://www.projectcrossover.nl/blog/rapport-maak-werk-van-technici 
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Vakschool Technische Installaties 

Opleiden van de technische professional van de toekomst op en het promoten 
van het installatie vak onder jongeren. Daarnaast brengt het ook 
onderwijsvernieuwing in de om- en bij scholing en wil het bijdragen aan het 
realiseren van goed en voldoende docerend vermogen 

Studenten en professionals die interesse hebben in docentschap  

Opleiden van (jong) technisch personeel in een programma dat is 
samengesteld door het bedrijfsleven, het ROC en bij om- en bijscholing met 
House of Skills,  zodat er een goede aansluiting is tot het bedrijfsleven en het 
opleiden van Hybride Vakdocenten 

54 partijen zitten samen in de publiek-private samenwerking door het 
bedrijfsleven, beroepsonderwijs, brancheverenigingen, House of Skills en de 
gemeente Amsterdam 

Gestart op 14 maart 2016. In 2019 worden de eerste Hybride Vakdocenten 
geleverd 

Interventie 

Doelgroep 

Handelingen 

Partijen 

Potentie 

Fase 

Doel 

Opschaalbaar, meer bedrijven en overheden kunnen zich makkelijk aansluiten 
waardoor er meer vakdocenten opgeleid kunnen worden. Ook is er meer ruimte 
voor initiële instroom van jongeren 

De Werkvloer Openbare Bibliotheek Amsterdam 

Inspireren en informeren over de arbeidspotentie van de energietransitie 

Bedrijven, onderwijs, bewoners en overheden 

Otib, Techniek Nederland, Nuon en Eneco 

Nog niet aanwezig, wel zijn er al partners gebonden aan het initiatief 

Opschaalbaar, meer bedrijven kunnen zich makkelijk aansluiten en het 
initiatief kan zich uitbreiden naar andere regio’s 

Door middel van o.a. inspiratie sessies belangstellende inspireren en 
informeren over wat er in het reguliere onderwijs en d.m.v. bij-, her-, 
omscholing mogelijk is in de energietransitie 

https://www.vtiamsterdam.nl/ 
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Pump up the heat Interventie 

Doelgroep 

Handelingen 

Partijen 

Potentie 

Fase 

Doel 

https://www.novacollege.nl/actueel/nieuws/eerste-groep-installateurs-
zonnepanelen-gestart/ 

TerraTechnica 

Het verbinden van onderzoek, onderwijs en het praktijkveld voor innovatieve 
toepassingen in duurzame energie 

Bedrijfsleven, onderwijsinstellingen & studenten 

TerraTechnica werkt als verbindend platform voor onderwijs, onderzoek en 
innovatie in duurzame energietechnologie. Ze zorgen ervoor dat innovaties die 
ontwikkeld zijn bij bedrijven in Noord-Holland rondom energie een plek gaan 
krijgen in het onderwijs van Inholland en TCN. Hierdoor willen ze het onderwijs 
van Inholland Alkmaar praktijkgerichter en hiermee ook aantrekkelijker maken 

10 oktober 2017 is het gestart, op dit moment wordt er nog onderzocht hoe 
de afstand tussen het onderwijs en bedrijfsleven het beste verkleind kan 
worden en zijn er nog weinig concrete handelingen voltooid 

KIM Plus Delta en UPD, Tocardo, New Energy Coalition, De TelefoonCentrale, 
Energieonderzoek Centrum Nederland, IDEA, HVC, Greenport Noord-Holland noord, 
ENERGIE, Technospitsen, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland noord, Ondernemend 
Alkmaar, LTO Noord, Hogeschool Inholland, Vrije Universiteit Amsterdam, Gemeente 
Alkmaar, Provincie Noord-Holland, Teamwork Technology, Ravo Fayat, Energie Service 
Noord West en Wooncompagnie 

De potentie is hoog. Een streven is om een Center of Expertise op te starten 
waarin ze onderwijs en docenten in willen meenemen, daarnaast is er ook veel 
aandacht voor data science, de verwachting is dat hier veel vraag naar gaat zijn in 
het bedrijfsleven 

UNETO-VNI, OTIB, ROVC, Installatiewerk en NVKL en diverse andere 
partners  

Als woningbouwbeheerder, installateur, onderhoudsmonteur of adviseur is 
kennis van warmtepompen vereist.  

Werkgevers, werkenden 

Een modulair aanbod zorgt voor opleiden op maat. Efficiënt en effectief 

Gestart sinds juli 2018 

Potentie is aanwezig  
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Bouwmensen Interventie 

Doelgroep 

Handelingen 

Partijen 

Potentie 

Fase 

Doel 

Installatiewerk Noord-Holland 

Bouwmensen zorgt met moderne, goede en praktijkgerichte opleidingen 
voor voldoende goed opgeleide en gekwalificeerde vakkrachten in de 
bouwbranche 

Werkgevers, Werkenden, Werkzoekende, studenten, onderwijs 

Bouwopleidingen voor jongeren 
Uitzendkrachten 
Cursussen en trainingen voor vaklieden 
Scholingsplan en loopbaanontwikkeling 
Ontwikkelen personeelsbeleid en Advies op maat 

De coöperatieve vereniging is ontstaan door het samengaan van meerdere 
regionale opleidingsbedrijven in de bouw 

Bouwmensen is in augustus 2012 van start gegaan 

Potentie is aanwezig, www.bouwmensen.nl  

Zorg dragen voor voldoende instroom van vakbekwaam personeel in de 
installatiebranche 

Werkgevers, Werkenden, Werkzoekende, studenten, onderwijs 

werft leerlingen en biedt hen een praktijkgerichte opleiding aan. 
Daarnaast zorgt de stichting voor het om- en bijscholen van werknemers 
en zij-instromers.  

Ruim 20 jaar actief op de markt 

Stichting Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Nederland 

Potentie is aanwezig, www.iwnederland.nl  

http://www.bouwmensen.nl/
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=37137578
http://www.iwnederland.nl/


Stakeholder 
management 



64  | Foto actuele situatie energietransitie & arbeidsmarkt  

Best practice stakeholder management 
Initiatieven worden vaak volgens een van de onderstaande vijf management methodes uitgevoerd. 

3 | Grootschalige PPS’en 
Meerdere organisaties en instellingen voeren samen initiatieven uit die staan 
beschreven in akkoorden en / of pacten. De looptijd is doorgaans langer dan 
4 jaar. Focus vaak op een hele regio. 

2 | Kleinschalige PPS’en 
Enkele organisaties en instellingen voeren samen initiatieven uit voor  
een periode van 2 á 3 jaar. 

1 | Individuele initiatieven 
Individuele initiatieven worden uitgevoerd door één organisatie of  
instelling. 

4 | Onderwijs gedreven projecten 
Centers of Expertise, Centra voor Innovatief Vakmanschap, RIF-projecten, 
RAAK-projecten. 

5 | Programmabureaus binnen gemeenten 
Vanuit de gemeente wordt een energietransitie programmabureau 
geformeerd om bepaalde initiatieven te ondersteunen. 



Geraadpleegde 
bronnen 
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Geraadpleegde rapportages  
• AYOP. AYOP in de energietransitie, op weg naar meer wind op zee & 

nieuwe business kansen 

• Beroepen van de toekomst. Energietransitie is banenmotor 

• Binnenlands Bestuur. Energietransitie onder druk door gebrek aan 
personeel 

• De Brauw Backstone Westbroek. Trends | Windenergie zet grote 
stappen: polderen op zee 

• CE Delft. Notitie van totale investeringen warmtetransitie provincie 
Noord-Holland 

• Customer Talk. De contouren van de arbeidsmarkt in 2030 in kaart 
gebracht 

• Daar werken we aan. Energietransitie: heel veel banen, 
gegarandeerd werk 

• Gemeente Rotterdam, Advies energietransitie en arbeidsmarkt HIC 
Rotterdam 

• Gemeente Den Haag, DIN regiodeal 

• Gemeente Rotterdam, Energietransitie en arbeidsmarkt HIC 
Rotterdam 

• Gemeente Rotterdam, Leerwerkakkoord Rotterdam 

• Gemeente Den Haag, Programmaplan werkgelegenheid uit de 
energietransitie 2018-2022 Den Haag 

• Economisch Instituut voor de Bouw (EIB): Energieakkoord. Effecten 
van de energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid 

• Financieel Dagblad. De energietransitie is een banenmachine. Waar 
is het talent? 

• Financieel Dagblad. De kloof tussen energietransitie en de 
arbeidsmarkt groeit: wat is de oplossing? 

• Gemeente Amsterdam. Staat van Amsterdam, Energie- en 
grondstoftransitie 

• Gemeente Rotterdam. Startnotitie energietransitie  

• House of Skills & CrossOver. Maak werk van Technici 

• House of Skills. Regionaal Skillsakkoord Metropoolregio Amsterdam 

• Intermediair. De 20.000 vacatures in de energietransitie worden er 
alleen maar meer 
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Geraadpleegde rapportages  
• Intermediair. Grote tekorten aan technici: ‘Baanzekerheid is 

gegarandeerd’ 

• Kennis- en praktijkcentrum energietransitie. Energietransitie dé 
Energizer van deze tijd 

• Kennis- en praktijkcentrum energietransitie. Het begint met een dak 

• Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Routekaart 
windenergie op zee 2030 

• Nederland MVO. Toepassing energie-innovaties in het gedrang door 
tekort vakpersoneel 

• Nederlandse Wind Energie Associatie. Factsheet: windenergie op 
zee 

• NexTechnician. Nieuwsbrief mobiliteitstechniek 

• NOS. Ingrijpende verandering garagebedrijven door opkomst 
elektrische auto 

• OTIB & KBA Nijmegen. Trends en ontwikkelingen in de technische 
installatiebranche 2018. Bedrijvigheid, arbeidsmarkt en 
beroepsopleiding in de periode tot 2022 

• Personeelslog. De HR-trends voor 2017: Booming business in 
onzekere tijden 

• Planbureau voor de leefomgeving. Effecten van de energietransitie 
op de regionale arbeidsmarkt – een quickscan 

• Planbureau voor de leefomgeving. Energietransitie, Joulebak 2050 

• Provincie Flevoland. Flevolandse energieagenda 

• Provincie Noord-Holland. Beleidsagenda Energietransitie 

• Provincie Noord-Holland. Energieneutraal 

• Provincie Noord-Holland. Noord-Holland wil energietransitie 
versnellen 

• Provincie Noord-Holland. Routeplanner energietransitie 2020-2050 

• Provincie Flevoland. Flevolandse Energie Agenda 

• Sociaal-Economische Raad. Energietransitie en werkgelegenheid, 
kansen voor een duurzame toekomst 

• Sterk techniekonderwijs. Onderwijscijfers 
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Geraadpleegde rapportages  
• TechniekRaad Noord-Holland. De technische arbeidsmarkt in 

Metropoolregio Amsterdam 

• Technisch werken. SER: er moeten specifieke opleidingen komen 
voor de energietransitie vanaf 2018 

• De Telegraaf. Techneutentekort bedreigt energietransitie  

• TNO. Branche Innovatie Agenda Techniek Flevoland 

• Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER). 
Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) 

• Topsector Energie. De uitdaging 

• Topsector energie. De uitdaging mbo 

• Topsector energie. De uitdaging hbo 

• Universiteit Utrecht. Het sociale risico van duurzaamheid 

• Universiteit Utrecht & Birch. Nieuwe banen in ecosystemen: de 
Banenmakers 

• UWV. Moeilijk vervulbare vacatures. Landelijk overzicht van 
beroepen 

• UWV. Samenvatting regio in beeld, Flevoland 

• WENB: Werkgelegenheidseffecten energietransitie 


	Foto actuele situatie energietransitie & arbeidsmarkt versie 1.0
	Beste lezer,
	Inhoud
	Dianummer 4
	Wat zijn de ambities?
	Dianummer 6
	Wat zijn landelijke arbeidsmarktontwikkelingen?
	Wat zijn ontwikkelingen per deelsector?
	 Banengroei per segment in Nederland in fte (t/m      � 2020)
	Banengroei per segment in MRA in fte (t/m 2020)
	Tekorten in de Technische Installatie sector
	Problemen bij het vinden van technici naar functie
	Jaarlijks tekort personeel MRA voor techniek bekend
	Wat zijn de trends in baanveranderingen?
	Trends in skills veranderingen werknemers
	Dianummer 16
	Relevante initiatieven uit Flevoland & Noord-Holland
	Initiatieven in beeld
	Initiatieven in beeld
	Initiatieven in beeld
	Observaties uit de initiatieven
	Dianummer 22
	Het Rotterdamse Leerwerkakkoord
	Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie Den Haag
	Groene werkgelegenheid in de Haagse E-Transitie
	Ambachtsacademie Den Haag
	Energy College-project Groningen
	Duurzaamheidsfabriek Dordrecht
	Inspiratie uit de initiatieven
	Dianummer 30
	Wat zien we op de foto?
	Dianummer 32
	Arbeidsmobiliteit, vijf sporen
	Potentiële doelgroepen om tekorten op te lossen
	Interventies om werknemers* aan te trekken
	Stakeholders om tekorten mee aan te pakken
	Dianummer 37
	Inhoud bijlage
	Ondersteunende illustraties
	Werkgelegenheid energie gerelateerde activiteiten
	Landelijke arbeidsmarktontwikkelingen in de ET
	Impact van het Energieakkoord op werkgelegenheid
	Concurrentie van mbo-geschoolde werkzoekenden
	Moeilijk vervulbare vacatures
	Moeilijk vervulbare vacatures in Nederland
	Moeilijk vervulbare vacatures in Nederland
	Initiatieven�
	Initiatieven in beeld
	Initiatieven in beeld
	Initiatieven in beeld
	Initiatieven in beeld
	Initiatieven in beeld
	Initiatieven in beeld
	Initiatieven in beeld
	Initiatieven in beeld
	Initiatieven in beeld
	Initiatieven in beeld
	Initiatieven in beeld
	Initiatieven in beeld
	Initiatieven in beeld
	Initiatieven in beeld
	Initiatieven in beeld
	Stakeholder management
	Best practice stakeholder management
	Geraadpleegde bronnen
	Geraadpleegde rapportages 
	Geraadpleegde rapportages 
	Geraadpleegde rapportages 

