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Twee complexe vraagstukken:

Human capital agenda & 

energietransitie 
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7 actielijnen mbo + hbo:
- kwalificatiekaders - klimaat- en energieagenda
- leven lang leren - innovatie-experimenten
- digitaal platform - opleidingsinfrastructuur
- werkprocessen



Human capital agenda energiesector

1. Kwantitatief: stijging aantal banen in energiesector

2. Kwalitatief: mismatch?

3. Transitie: verschuiving vraag & verschuiving competenties 

4. Concurrerende sectoren: techniek-breed sterk stijgende vraag 
(vervanging en uitbreiding) en beperkt stijgend aanbod

5. Imago



Achtergronden 
HCA/werkgelegenheid energiesector

1. Panteia: Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de (duurzame) 
energiesector (juni 2018)

2. SER: advies aan kabinet energietransitie & werkgelegenheid (april 2018)

3. PBL: Effecten van de energietransitie (maart 2018)

4. ROA: Arbeidsmarktrapportage 2022 (december 2017)

5. Adviesbureau Technopolis: Kwalitatieve Impact Energieakkoord Op 
Werkgelegenheid (april 2016)

6. Enz.



Denklijn de Uitdaging mbo en hbo: 

1. Gras groeit niet harder door er aan te trekken 

2. Regio’s zijn leidend, gedeelde belangen zoeken

3. Collectieve intelligentie organiseren

4. Op basis van regionale human capital agenda (regionale) 
opleidingsinfrastructuur bouwen à

5. Flexibel, zelfregulerend, veerkrachtig ecosysteem in regio’s

6. Nieuwe doelgroepen identificeren 

7. Versnelling door flexibeler opleiden in driehoek 
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De actielijnen van De Uitdaging
1. Digitaal platform leermiddelen 

2. Experimenten energie innovatieprojecten

3. Flexibeler invulling van kwalificatiedossiers

4. Klimaat- en energieagenda voor mbo en vmbo

5. Ontwikkeling fysieke infrastructuur

6. Slimmer werken met minder mensen: werkprocessen vernieuwen

7. Slimme strategieën voor “leven lang ontwikkelen” 



Eerste resultaten

1. Digitaal platform leermiddelen: aanvraag bij SURF vlg week

2.

3. Flexibeler invulling van kwalificatiedossiers: eerste experimenten 

starten snel

4.

5. Ontwikkeling fysieke infrastructuur: masterclass samen met PBT

6.

7. Slimme strategieën voor “leven lang ontwikkelen”: samen met 

PBT en O&O-fondsen werken we aan succesvolle strategieën voor 

de energietransitie



Vervolg

1. Nu actielijnen uitwerken tot concrete projectaanpakken. Gereed 
medio februari

2. Dan aan de slag met 7 projectplannen

3. Zo snel mogelijk: klimaatagenda vmbo/mbo/hbo maken

4. Nu goeie/mooie/werkende/succesvolle/regionale voorbeelden 
ophalen en delen 

5. Masterclasses infrastructuur uitvoeren 

6. Enz.


