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Voorwoord 
 

Deze notitie bevat de resultaten van de door Panteia uitgevoerde deskresearch naar 

recente en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de (duurzame) 

energiesector. Bestudeerd zijn zowel onderzoeksrapporten en andere publicaties als 

bestaand cijfermatig materiaal op online databanken van onder meer CBS, UWV, SBB 

en Vereniging Hogescholen (zie bijlage 2 voor een overzicht van de geraadpleegde 

bronnen). Bovendien is in deze notitie relevante informatie over 

arbeidsmarktontwikkelingen uit de interviews verwerkt. De notitie is zo beknopt 

mogelijk gehouden (de meeste onderliggende tabellen en grafieken zijn opgenomen in 

bijlage 1). 

 

Bij de in deze notitie beschreven recente en toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen 

passen op voorhand de volgende kanttekeningen: 

• Over de arbeidsmarkt in de duurzame energiesector is op dit moment naar 

verhouding nog maar weinig informatie beschikbaar.  

• Complicerende factor is verder dat er – met uitzondering van installateurs - weinig 

energie-specifieke beroepen zijn. In de voor de (duurzame) energiesector relevante 

beroepen is een groot aantal werknemers ook in andere sectoren werkzaam. Dat 

maakt het vergelijken van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de (duurzame) 

energiesector lastig.  

• De exacte ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de (duurzame) energiesector zijn 

moeilijk te voorspellen. Met name door de vele innovaties op het gebied van energie 

en technologie die (mogelijk) gaan plaatsvinden, is lastig te prognosticeren hoeveel 

en welk soort arbeidskrachten de komende jaren nodig zijn. De verschillende studies 

op dit gebied doen verschillende aannames en komen daardoor ook tot verschil lende 

resultaten. De resultaten moeten dan ook steeds in de context van betreffende 

studies worden bezien. 

De onzekerheid in het voorspellen van de toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen 

wordt nog versterkt door het internationale karakter van een deel van de 

(duurzame) energiesector. Met name de grotere bedrijven opereren vaak 

internationaal, hebben een internationaal HRM- en scholingsbeleid en verplaatsen 

op gezette tijden arbeid van het ene naar het andere land. 

  



 

 

 

4 
 
 

 

 C12128 

 

Inhoudsopgave 

1 Analysekader 5 

2 Omgeving van de arbeidsmarkt 7 
2.1 Politiek en beleid 7 
2.2 Economische ontwikkelingen 8 
2.3 Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen 9 
2.4 Technologische ontwikkelingen en sociale innovaties 10 
2.5 Wet- en regelgeving 12 
2.6 Milieu en leefomgeving 12 

3 Vraagzijde van de arbeidsmarkt 13 
3.1 Werkgelegenheid 13 
3.2 Arbeidsmobiliteit 15 
3.3 Vacatures 16 

4 Aanbodzijde van de arbeidsmarkt 17 
4.1 Aanbod vanuit het onderwijs 17 
4.2 Aanbod vanuit de arbeidsreserve 19 
4.3 Aanbod van zij-instromers 19 
4.4 Aanbod vanuit het buitenland (arbeids- en kennismigranten) 20 

5 Confrontatie van vraag en aanbod 21 
5.1 Kwantitatieve discrepanties 21 
5.2 Kwalitatieve discrepanties 22 
5.3 Intransparanties 24 

6 Conclusies 26 

 

Bijlage 1 Tabellen en figuren 29 
Bijlage 2 Geraadpleegde bronnen 55 
 

 

 



 

 

 

C12128  

 5 
 

 

1 Analysekader 

In deze notitie maken we voor de beschrijving van de recente en toekomstige 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de (duurzame) energiesector gebruik van 

onderstaand discrepantiemodel.  

Figuur 1.1 Discrepantiemodel 

VACATURES

WERKGELEGENHEID

Werkgelegenheid + 

uitbreiding- en vervangingsvraag

Huidige werkenden + schoolverlaters + 

(werkende en werkloze) werkzoekenden
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normatieve eisen van werkgevers

Eisen van arbeidsaanbod aan 
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omstandigheden

Wervingsgedrag van werkgevers; 
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Zoekgedrag van werkzoekenden;

Imago van de sector
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Bron: Panteia  

 

Het discrepantiemodel zet vraag (werkgelegenheid en vacatures) en aanbod 

(beroepsbevolking en werkzoekenden) op de arbeidsmarkt in de (duurzame) 

energiesector tegen elkaar af. Idealiter sluiten vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

naadloos op elkaar aan. Dat is echter in de praktijk nooit helemaal het geval: 

• Allereerst kunnen er zich op (bepaalde segmenten van de) arbeidsmarkt in de 

(duurzame) energiesector kwantitatieve discrepanties voordoen. Daarbij gaat het 

om tekorten en/of overschotten aan personeel. 

• Naast (en/of in samenhang met) deze kwantitatieve knelpunten kunnen er ook meer 

kwalitatief getinte discrepanties zijn. Dit betreft knelpunten op het gebied van de 

aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (in termen van kennis, vaardigheden 

en competenties) en op het gebied van arbeidsverhoudingen, -voorwaarden, -

omstandigheden, en -inhoud. 

• Ten slotte kan sprake zijn van intransparanties (ondoorzichtigheid) van de 

arbeidsmarkt. Allereerst kunnen er problemen zijn ten aanzien van het 

werkgeversimago onder werkzoekenden en/of de beeldvorming van bepaalde 

groepen werkzoekenden onder werkgevers. Daarnaast kunnen het wervingsgedrag 

van werkgevers en het zoekgedrag van werkzoekenden onvoldoende op elkaar 

aansluiten. 
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De arbeidsmarkt in de (duurzame) energiesector staat niet op zichzelf; er zijn tal van 

context- ofwel macro-omgevingsfactoren van invloed op. De zogenaamde PESTLE-

analyse (Engelse afkorting) vormt een handvat om dit in kaart te brengen. De relevante 

omgevingsfactoren in een PESTLE-analyse zijn de volgende: 

 

• Politieke en beleidsmatige ontwikkelingen; 

• Economische ontwikkelingen (macro-economie); 

• Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen (inclusief demografische ontwikkelingen); 

• Technologische ontwikkelingen en innovaties; 

• Juridische (Legal) ontwikkelingen (wet- en regelgeving; hier is een link met politieke 

en beleidsmatige ontwikkelingen); 

• Milieu- en leefomgevingsfactoren (Environment).  

 

Een deel van deze factoren geldt voor de arbeidsmarkt als geheel, een ander deel 

specifiek voor de arbeidsmarkt in de (duurzame) energiesector.  

 

De notitie is aan de hand van bovenstaand analysekader als volgt opgebouwd. 

Hoofdstuk 2 schetst de ontwikkelingen in de macro-omgeving van de arbeidsmarkt in 

de (duurzame) energiesector. Daarna komen in hoofdstuk 3 en 4 achtereenvolgens de 

ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt aan de orde. 

Hoofdstuk 5 beschrijft vervolgens – op basis van een confrontatie van de ontwikkelingen 

aan de vraag- en aanbodzijde – discrepanties op de arbeidsmarkt. Afgesloten wordt in 

hoofdstuk 6 met conclusies. 
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2 Omgeving van de arbeidsmarkt 

Aan de orde in dit hoofdstuk komen de macro-omgevingsfactoren die van invloed zijn 

op de arbeidsmarkt in de (duurzame) energiesector. 

2.1 Politiek en beleid  

De factor politiek en beleid is vooral in randvoorwaardelijke zin van invloed op (de 

arbeidsmarkt in) de (duurzame) energiesector. Meest relevant zijn het klimaat- en 

energiebeleid (commitment aan Klimaatakkoord van Parijs1) en in het kader daarvan 

het Energieakkoord voor duurzame groei 2014-2020, het versneld terugdringen van de 

aardgaswinning (uiterlijk in 2030 gaat de gaskraan in het Groningerveld helemaal 

dicht)2 en het topsectorenbeleid.  

 

Het Energieakkoord bevat – naast afspraken over energiebesparing en duurzame 

energie – ook de afspraak in de periode 2014-2020 jaarlijks minstens 15.000 

voltijdbanen per jaar extra in de installatie- en bouwsectoren en op termijn in de 

duurzame energiesector te realiseren.3 Uit de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017 

blijkt dat de doelen (inclusief het werkgelegenheidsdoel) van het akkoord - hoewel in 

zicht – tot op heden nog niet bereikt zijn.4 Dit is vooral het gevolg van het bij de doelen 

van het akkoord achterblijven van de productie van hernieuwbare energie en 

energiebesparing. In februari 2018 is daarom een pakket aanvullende maatregelen 

afgesproken om extra energie te besparen en de productie van duurzame energie te 

versnellen. Verwacht wordt daarmee ook het werkgelegenheidsdoel van het akkoord 

kan worden bereikt.5 

  

Het nieuwe kabinet Rutte III heeft op het gebied van klimaat en energie als doel een 

emissiereductie van 49% in 2030 gesteld. Met het pakket maatregelen op dit gebied in 

het Regeerakkoord 2017-20116 is volgens het PBL ongeveer de helft van dit doel te 

realiseren.7 Inmiddels is er ook een nieuw Klimaatakkoord tussen het kabinet en de SER 

in de maak.8 Onderdeel van dat akkoord zal onder meer een snellere uitfasering van de 

CV-ketel en het stimuleren van de overschakeling door particulieren van gaskookplaten 

en -ovens op elektrische toestellen zijn.9 Volgens het recente SER-advies 

                                                 
1 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/12/12/nederland-stemt-in-met-historisch-klimaatakkoord.  
2 Maatregelen om dit te kunnen bewerkstelligen zijn onder meer de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie 

waarmee hoogcalorisch gas is om te zetten in laagcalorisch gas, het overschakelen op hoogcalorisch gas door de 

industrie, het verminderen van de export van het Gronings gas en de ombouw van bestaande woningen naar 

aardgasvrij. Zie: Ministerie van EZK (2018). Kamerbrief ‘Gaswinning Groningen’.  Naast het dichtdraaien van de 

gaskraan in het Groningerveld heeft het ministerie van EZK inmiddels ook besloten geen vergunningen voor 
boringen naar schaliegas af te geven. Daarmee lijken de schaliegasboringen definitief van de baan. Zie: Artikel 

‘Geen boringen naar schaliegas’, IN: De Volkskrant, 16 februari 2018.  
3 SER (2013). Energieakkoord voor duurzame groei. 
4 ECN (2017). Nationale Energieverkenning 2017. 
5 Zo moeten ondernemingen voortaan aangifte doen van alle energiebesparende maatregelen die ze hebben 

getroffen. Als ze niet alle voor de betreffende bedrijfstak afgesproken maatregelen hebben getroffen, kunnen ze 

een boete krijgen van de Omgevingsdienst. Ook worden stimulerings-/subsidieregelingen uitgebreid en/of meer 

onder de aandacht gebracht. Zie: SER (2018). Uitvoeringsagenda Energieakkoord voor duurzame groei 2018; 

Artikel ‘Bedrijven moeten voortaan energiemaatregelen melden’, IN: De Volkskrant, 14 februari 2018. 
6 Zie voor een overzicht hiervan bijlage 1. 
7 PBL (2017). Analyse Regeerakkoord Rutte-III: effecten op klimaat en energie. 
8 Dat akkoord moet er voor de zomer van 2018 liggen. De afspraken in het akkoord zullen vervolgens in de 

tweede helft van het jaar worden uitgewerkt in concrete programma's. De uitvoering begint in 2019. Zie: 

Ministerie van EZK (2018). Kamerbrief ‘Kabinetsaanpak Klimaatbeleid’; 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/23/kabinet-geeft-startschot-voor-klimaatakkoord;  
9 Inmiddels ligt er een voorstel van een brede coalitie (installatiesector, milieuorganisaties, energiesector) 

waarin aangedrongen wordt op een verbod van de CV-ketel per 2021. Vanaf dat jaar kan een CV-ketel alleen 

nog worden vervangen door een warmtepomp, zonnewarmte, stadsverwarming of een hybride systeem. Zie: 

Artikel ‘Brede coalitie dringt aan op verbod standaard CV-ketel, want Nederland moet van het gas af’, OP: 
volkskrant.nl, 28 maart 2018. Verder heeft de minister van BZK gemeenten opgeroepen om voor 1 juli 2018 

met plannen te komen om bestaande woonwijken aardgasvrij te maken. De minister wil 20 plannen uitkiezen en 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/12/12/nederland-stemt-in-met-historisch-klimaatakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/23/kabinet-geeft-startschot-voor-klimaatakkoord
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‘Energietransitie en werkgelegenheid’ biedt de energietransitie kansen om een 

duurzame economie op te bouwen met toekomstgerichte banen, waar meer mensen in 

Nederland van kunnen profiteren. Dit vereist wel het in het Klimaatakkoord opnemen 

van een integrale arbeidsmarktaanpak door bedrijven, werknemers, opleidingsinstituten 

en overheden gezamenlijk (met een aanjagende en faciliterende rol voor het Rijk). De 

SER biedt in het advies zeven handvatten voor een dergelijk integraal 

arbeidsmarktbeleid. In de kern gaat het om het verzilveren van de kansen die de 

energietransitie biedt en daarmee het realiseren van een ‘just transition’ en een 

inclusieve arbeidsmarkt. 

 

Zeven handvatten voor een integraal arbeidsmarktbeleid 

1. Integrale HCA’s per Sectortafel van het Klimaatakkoord (aansluitend bij de HCA 

TSE)10; 

2. Vertaling daarvan in regionaal-economische agenda’s; 

3. Aanpassing en extra investeringen in aanbod van onderwijs en scholing; 

4. Inclusiviteit: betere benutting van het beschikbare arbeidspotentieel en inzet van 

arbeidsreserve (technologische ontwikkelingen bieden kansen voor mensen met een 

beperking, bijvoorbeeld in smart industry) 

5. Verbetering arbeidsomstandigheden, -verhoudingen en –voorwaarden; 

6. Verbetering arbeidsmarktinformatie; 

7. Opvangen van werkgelegenheidsverlies bij fossielgeoriënteerde bedrijven.11 

 

Verder krijgt ook in het topsectorenbeleid het thema energietransitie & duurzaamheid 

de komende jaren extra aandacht.12 De hierboven beschreven beleidsmatige aandacht 

voor dit thema betekent dat de vraag naar arbeid in de duurzame energiesector 

toeneemt. 

 

Relevant voor de arbeidsmarkt als geheel – en dus ook die in de (duurzame) 

energiesector - is tevens een aantal in het Regeerakkoord voorgenomen maatregelen 

op arbeidsmarktgebied, zoals aanpassingen van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid (‘vast 

werk minder vast maken en flexwerk minder flex’), nieuwe regels voor zzp’ers, 

beperking van loondoorbetaling bij ziekte tot één jaar en de uitbreiding van het 

partnerverlof.13 

2.2 Economische ontwikkelingen 

Economische ontwikkelingen hebben - via de productie – vooral invloed op de vraagzijde 

van de arbeidsmarkt in de (duurzame) energiesector. Er is onderscheid te maken tussen 

macro-economische en sectoraal-economische ontwikkelingen.  

• Macro-economische ontwikkelingen: Na een toename van 3,1% in 2017, stijgt naar 

verwachting van het CPB het bbp in 2018 en 2019 met 3,2% en 2,7%. Op 

middellange termijn zet de groei door, maar vlakt wel af. Gemiddeld wordt voor de 

periode 2018-2021 een jaarlijkse groei van 2,0% voorzien.14 Economische groei 

vertaalt zich doorgaans in een hoger energieverbruik en daardoor in extra vraag 

naar arbeid in de (duurzame) energiesector 

                                                 
daar nog dit jaar mee aan de slag gaan. De ervaringen in deze 'proeftuinen' kunnen later op andere plekken in 

Nederland worden toegepast. Zie: Artikel ’Twintig gemeenten mogen meedoen aan proef gasvrij wonen’, OP: 

mos.nl, 28 maart 2018. 
10 Er zijn vijf Sectortafels: Gebouwde omgeving; Mobiliteit; Industrie; Elektriciteit; Landbouw & landgebruik 
11 SER (2018). Energietransitie en werkgelegenheid. 
12 Op twee andere maatschappelijke thema’s - landbouw/ water/ voedsel en kwantum/ hightech/ nano/ fotonica 

– wordt eveneens extra nadruk gelegd. 
13 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie (2017). Vertrouwen in de toekomst. Regeerakkoord 2017 – 2021.  
14 CPB (2017). Analyse economische en budgettaire effecten van de financiële bijlage van het Regeerakkoord.  
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• Sectoraal-economische ontwikkelingen: Wereldwijd is in 2017 veel meer 

geïnvesteerd in zonne-energie dan in welke andere energie-technologie dan ook. 

Volgens een rapport van de VN groeiden de investeringen met 18%. Het totale 

bedrag aan investeringen in hernieuwbare energie bedroeg met 227 miljard euro 

fors meer dan de nieuwe investeringen in kolen en gas, die worden geschat op 83 

miljard euro. Zonne-energie, wind, biomassa en andere vormen van hernieuwbare 

energie produceerden vorig jaar samen ruim 12 procent van de elektriciteit 

wereldwijd.15 

Doordat de Nederlandse overheid sinds 2014 de aardgasexploitatie terugbracht, 

nam de productie in deze sector in ons land af. Per saldo daalde de toegevoegde 

waarde in de energiesector in de periode 2010-2016 met bijna een vijfde.16 In 

tegenstelling tot aardgas, laat de productie van hernieuwbare energie forse groei 

zien. Ten opzichte van 2016 werd in 2017 met zon 40% en met wind 30% meer 

stroom opgewekt (de stijging bij wind komt vooral voor rekening van wind op zee17). 

De productie van biogas stagneerde in 2017 onder meer als gevolg van de 

beschikbaarheid en prijsvorming van biomassa reststromen.18 

De verwachting in de NEV 2017 is dat het aandeel hernieuwbare energie doorgroeit. 

Hernieuwbare elektriciteit kan volgens de NEV 2017 in 2025 al om en nabij de helft 

uitmaken van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie en in 2030 zelfs ongeveer 

twee derde. De verwachte groei in hernieuwbare warmte en duurzame 

(bio)brandstoffen is daarentegen veel minder snel.19  

De verschuiving van de productie richting hernieuwbare energie betekent in ieder 

geval een verschuiving van de werkgelegenheid van de conventionele naar de 

duurzame energiesector. Vooralsnog is niet precies aan te geven welke 

ontwikkelingen in de energietransitie zullen doorpakken en daarmee substantieel 

worden als groeifactor voor de vraag op de arbeidsmarkt (en de daarbij behorende 

specifieke expertise).e  

2.3 Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen 

De voor (de arbeidsmarkt in) de (duurzame) energiesector belangrijkste sociaal-

maatschappelijke factoren zijn demografische ontwikkelingen, toenemend 

milieubewustzijn en verschuivingen in consumentengedrag richting duurzaamheid. 

 

Demografische ontwikkelingen 

De komende decennia zet de bevolkingsgroei in ons land – met name door een positief 

migratiesaldo en de stijgende levensduur - de komende decennia verder door tot 18,4 

miljoen inwoners in 2060.20 Bevolkingsgroei betekent meer vraag naar energie en dus 

meer vraag naar arbeid in de (duurzame) energiesector. Tegelijkertijd neemt ook het 

arbeidsaanbod toe. 

Er zijn wel regionale verschillen. Bevolkingskrimp in de perifere regio’s21 betekent vooral 

minder aanbod van arbeid voor de daar gelegen productielocaties van (duurzame) 

                                                 
15 UNEP (2018). The Global Trends in Renewable Energy Investment 2018. 
16 CBS (2017). Monitor Topsectoren 2017.  
17 Overigens zijn er ook plannen voor zon op zee. Voor de kust van Scheveningen komt de eerste drijvende 

zonnecentrale ter wereld te liggen. Achterliggende gedachte van dit idee van het Leidse bedrijf Oceans of 

Energy (OoE) is naast de schaarse ruimte op land ook het door verkoeling door de zee verachte hogere 

rendement (+15%). De bedoeling is in de toekomst de zonnepanelen te combineren met windmolenparken op 

zee. Zie: Artikel ‘In de maak: zonneboerderij op de zee;, IN: De Volkskrant, 14 februari 2018; 

https://oceansofenergy.blue.  
18 Gegevens over de productie van aardwarmte ontbreken Zie: http://energieopwek.nl; 

https://www.energieakkoordser.nl/nieuws/2017/meer-duurzame-stroom-opgewekt-in-2017.aspx; Rabobank 

Cijfers en Trends – Duurzame energiesector 
19 ECN (2017). Nationale Energieverkenning 2017. 
20 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/51/prognose-18-4-miljoen-inwoners-in-2060  
21 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/01/bevolking-in-bijna-kwart-van-gemeenten-gedaald  

https://oceansofenergy.blue/
http://energieopwek.nl/
https://www.energieakkoordser.nl/nieuws/2017/meer-duurzame-stroom-opgewekt-in-2017.aspx
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/51/prognose-18-4-miljoen-inwoners-in-2060
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/01/bevolking-in-bijna-kwart-van-gemeenten-gedaald
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energie (bijvoorbeeld de Eemscentrale in Noordoost-Groningen en het in 2017 geopende 

offshore windmolenpark Gemini boven Ameland22). 

 

Naast bevolkingsgroei is sprake van verdergaande vergrijzing, ontgroening en 

verkleuring van de (beroeps)bevolking en verdunning van de huishoudens. Vergrijzing 

betekent meer vraag naar energie (mensen leven langer en ouderen stoken meer) en 

dus meer arbeidsvraag en tegelijkertijd minder arbeidsaanbod. Ontgroening betekent 

vooral minder instroom in de opleidingen (nu alleen nog in het vo en mbo 

waarneembaar). Verkleuring (i.e. toename van het aantal inwoners met een niet-

westerse migratieachtergrond) leidt vooral tot meer arbeidsaanbod. Verdunning van 

huishoudens betekent per saldo meer vraag naar energie en dus meer arbeidsvraag. 

 

Milieubewustzijn en consumentengedrag 

Er is sprake van een toenemend milieubewustzijn onder burgers.23 Dit uit zich ook in 

hun consumentengedrag.24 De verschuiving van de voorkeur van consumenten richting 

gebruik van duurzame energie betekent meer arbeidsvraag voor het duurzame deel en 

minder voor het niet-duurzame deel van de energiesector. 

 

Relevante algemene trend in dit verband is verder ‘consuminderen’. Er wordt steeds 

meer gedaan aan energiebesparing.25 Daarnaast is het zelf produceren van duurzame 

energie in opkomst26 (eigen zonnepanelen, windmolens en/of warmtepompen, op 

individuele dan wel gemeenschappelijke basis). Deze trends werken twee kanten op. 

Enerzijds leidt minder vraag naar energie tot minder arbeidsvraag.27 Anderzijds 

betekent de toenemende vraag naar zonnepanelen, warmtepompen e.d. op korte 

termijn meer vraag naar arbeid in de duurzame energiesector.28 

2.4 Technologische ontwikkelingen en sociale innovaties 

Technologische ontwikkelingen 

Volgens de Technology Outlook 2025 van DNV-GL zal het energielandschap zich de 

komende 10 jaar gaan ontwikkelen tot een hybride netwerk met groot- en kleinschalige 

elementen. Aan de ene kant gaat het om grootschalige duurzame energiecentrales en 

super grids voor energietransport over grote afstanden. Aan de andere kant gaat het 

om micro grids en energieproducerende gebouwen waarbij eindgebruikers een actieve 

rol spelen.  

 

Een belangrijke technologische trend is daarnaast de verdergaande digitalisering en 

robotisering in de (duurzame) energiesector.29 Van belang voor de duurzame 

energiesector is in dit verband vooral de ontwikkeling van smart industry.30 In 

                                                 
22 http://geminiwindpark.nl  
23 Motivaction (2017). Monitor Energie 1-meting. Kennis, houding en gedrag van het Nederlandse publiek met 

betrekking tot de energietransitie. 
24 GfK en b-open (2017). Dossier Duurzaam 2017; http://www.gfk.com/nl/insights/infographic/gfk-dossier-

duurzaam-2017; www.dossierduurzaam.nl; ACM (2017). Energiemonitor 2017. Consumentenmarkt elektriciteit 

en gas. 
25 ECN (2017). Nationale Energieverkenning 2017. 
26 ECN (2017). Nationale Energieverkenning 2017. 
27 Voor andere ontwikkelingen op dit gebied, zoals hergebruik van producten en deel- en ruileconomie, leent 

energie zich minder dan andersoortige producten en diensten. 
28 De decentrale productie van energie heeft ook in technische zin consequenties. Het betekent meer 

complexiteit voor de netten. Daarmee nemen ook de risico’s (op storingen, hacken etc.) toe. 
29 DNV-GL benoemt in de Technology Outlook 2025 tien technologische trends voor deze ‘nieuwe 

energierealiteit’. Een nadere beschrijving hiervan is te vinden in bijlage 1. Zie: DNV-GL (2016). Technology 

Outlook 2025. 10 technologische trends voor een nieuwe energierealiteit; https://to2025.dnvgl.com;  

https://www.dnvgl.nl/news/technology-outlook-2025-de-10-technologische-trends-voor-een-nieuwe-

energierealiteit-63977#.  
30 Met de ontwikkeling van Smart Industry wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van 
apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’) waardoor nieuwe manieren van 

produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren ontstaan. Slimme industrieën kennen een zeer 

http://geminiwindpark.nl/
http://www.gfk.com/nl/insights/infographic/gfk-dossier-duurzaam-2017
http://www.gfk.com/nl/insights/infographic/gfk-dossier-duurzaam-2017
http://www.dossierduurzaam.nl/
https://to2025.dnvgl.com/
https://www.dnvgl.nl/news/technology-outlook-2025-de-10-technologische-trends-voor-een-nieuwe-energierealiteit-63977
https://www.dnvgl.nl/news/technology-outlook-2025-de-10-technologische-trends-voor-een-nieuwe-energierealiteit-63977
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vergelijking met de conventionele energiesector (zeer hoge arbeidsproductiviteit) is de 

duurzame energiesector veel arbeidsintensiever. Voor de duurzame energiesector is 

smart industry juist de enabler om in bouw en onderhoud tot een minder 

arbeidsintensief en daarmee beter betaalbaar energiesysteem te komen. Tegelijkertijd 

biedt smart industry - bijvoorbeeld in de machinebouw/engineering - grote 

exportkansen (wat in genoemde sectoren meer werkgelegenheid oplevert). Ten slotte 

is smart industry een belangrijke enabler om een eerlijke en duurzame groei te 

realiseren.31  

 

Digitalisering en robotisering leiden ook tot veranderingen in functies en gevraagde 

competenties. Dat geldt ook voor de (duurzame) energiesector: er worden steeds 

hogere eisen gesteld aan ‘digitale geletterdheid’ (ICT- en software skills) en soft skills, 

zie paragraaf 5.2). Verder kunnen digitalisering en robotisering leiden tot verbetering 

van arbeidsomstandigheden (zie ook onderstaande box). 

 

Afgaande op een verkenning van werkgeversorganisaties WENb en WWB in het kader van 

het project Crossover, is het feit dat robots het menselijk werk van de vakman overnemen 

in de energie- en nutssector geen doembeeld. Van de monteurs van energie- en 

nutsbedrijven ziet de overgrote meerderheid (80%) de robot eerder als vriend dan als 

vijand. In de denksessies in het kader van dit project zijn twee robots bedacht die 

monteurs graag zien verschijnen: een robot die een handje helpt bij regel- en papierwerk 

(gemiddeld kost dat de monteurs één dag in de week) en een hanteerbare graafrobot, 

bijvoorbeeld in de vorm van een graafpak (90% van de monteurs heeft te maken met 

fysiek zwaar werk, zoals handmatig graven).32 

 

Sociale innovaties 

Er zijn in de (duurzame) energiesector de afgelopen jaren verschillende vernieuwende 

initiatieven ontplooid op het gebied van HR & management, duurzame inzetbaarheid, 

sociale innovatie, arbeidsvoorwaardenvorming e.d. Om de samenhang daartussen beter 

zichtbaar te maken, hebben sociale partners begin 2016 het zogenaamde ‘duplo-

principe’ geïntroduceerd, bestaande uit de bouwstenen ‘participatie’, ‘sociale innovatie’, 

‘duurzame inzetbaarheid plus’ en ‘arbeidsvoorwaarding van nu’. Dit principe is 

gevisualiseerd in een ‘praatplaat’ aan de hand waarvan stakeholders hun eigen 

initiatieven of beleid in de bouwstenen kunnen onderbrengen, motiveren en 

verwoorden.33 Voor zover bekend is dit initiatief nog niet geëvalueerd. De toegevoegde 

waarde ervan is dus nog onbekend. 

                                                 
flexibele productiecapaciteit in termen van het product (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), 

timing (levertijd), grondstoffen- en kosten efficiëntie. . Zie: https://www.smartindustry.nl.  
31 Het belang van smart industry voor Nederland komt ook tot uiting in de Smart Industry Implementatieagenda 

2018-2021. De ambitie met deze agenda is dat Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal 

verbonden productienetwerk van Europa heeft, waarmee de betrokken maakbedrijven ook een substantiële 

energie- en materiaal besparing realiseren. Met als resultaat: 1) Meer economische groei door het verhogen van 
de productiviteit; 2) Meer werkgelegenheid en aantrekkelijke banen; 3) Oplossen van maatschappelijke 

vraagstukken door bijvoorbeeld minder gebruik van grondstoffen en energie. De agenda bevat vijf actielijnen: 

1) bedrijven aan de slag 2) Fieldlabs 3) Kennis 4) Skills en 5) Digitale omgeving. Met in totaal negen 

versnellingsprojecten wordt een stevige impuls gegeven aan de uitvoering van de agenda. Zie: FME, TNO, EZ, 

VNO-NCW, KvK en Nederland ICT (2018). Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021. 
32 In het project Crossover zoeken jonge professionals uit de energie-, afval- en watersector samen naar 

oplossingen voor uitdagingen die spelen in al deze sectoren. Idee is dat kennisdeling leidt tot slimme en goede 

ideeën waarbij afval- water- en energiebedrijven niet altijd zelf het wiel hoeven uit te vinden. In het kader van 

deze verkenning zijn 150 monteurs van energie- en nutsbedrijven ondervraagd. Zie: 

https://m.youtube.com/watch?v=LmKXmjFaU74 (filmpje): Artikel ‘'Monteurs zien robots niet als vijand maar als 
vriend', OP: energeiia.nl, 25 maart 2016. Een filmpje over  
33 https://www.wenb.nl/nieuws/openbaar/2016/2016-zit-jij-in-de-plaat.  

https://www.smartindustry.nl/
https://www.wenb.nl/nieuws/openbaar/2016/2016-zit-jij-in-de-plaat
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2.5 Wet- en regelgeving 

De factor wet- en regelgeving ligt in het verlengde van de factor politiek en beleid en is 

eveneens vooral in randvoorwaardelijke zin van invloed op (de arbeidsmarkt in) de 

(duurzame) energiesector. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO voert een 

aantal regelingen uit gericht op het bevorderen van de productie en het gebruik van 

duurzame energie. Voorbeelden zijn de SDE+ en ISDE: 

• Om de productie van duurzame energie mogelijk te maken, wordt binnen de regeling 

Stimulering Duurzame Energie (SDE+) van RVO per kWh opgewekte stroom, warmte 

of per m3 groen gas de onrendabele top gesubsidieerd.  

• Particuliere en zakelijke gebruikers kunnen voor de aanschaf van zonneboilers, 

warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels gebruik maken van de 

Investeringsregeling Stimulering Duurzame Energie (ISDE) van RVO. Het 

Regeerakkoord voorziet in uitbreiding van beide regelingen.34  

Verder biedt de TSE jaarlijks ruim 130 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek 

op het gebied van energie-innovaties. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet 

het gaan om innovatieve projecten die duurzaamheid en economische groei aan elkaar 

koppelen.35  

Van deze stimulerings- en subsidieregelingen gaat een positief effect uit op de vraag 

naar arbeid in het duurzame deel van de energiesector ten koste van de vraag in het 

niet-duurzame deel daarvan. 

2.6 Milieu en leefomgeving 

Op het terrein van milieu en leefomgeving zijn vooral de beleidsmatige inzet op 

energietransitie (en de daaraan gekoppelde stimulerings- en andere subsidieregelingen) 

en de verschuiving van het consumentengedrag in de richting van duurzaamheid van 

invloed op de arbeidsmarkt in de (duurzame) energiesector. Dit is in het bovenstaande 

reeds aan de orde geweest. 

 

  

                                                 
34 Andere door RVO uitgevoerde subsidie- en stimuleringsregelingen zijn onder meer: Energie-

investeringsaftrek; Experimenten elektriciteitswet; Garantie Ondernemingsfinanciering Energietransitie 

Financierings Faciliteit (GO-ETFF); Hernieuwbare energie ; MIA en Vamil (Fiscaal voordeel voor ondernemers die 

investeren in milieuvriendelijke technieken); Regeling groenprojecten; Risico's dekken voor aardwarmte 2018; 

Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). Zie: https://www.rvo.nl/subsidies-

regelingen?f%5B0%5D=sectoren%3A5803  
35 Er zijn subsidies in de volgende categorieën: Topsector overstijgend; Bio-energie; Gas; Gebouwde omgeving; 
Energie en industrie; Wind op zee; Zon. Deze regelingen  Zie: https://www.rvo.nl/subsidies-

regelingen/subsidies-energie-innovatie   

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen?f%5B0%5D=sectoren%3A5803
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen?f%5B0%5D=sectoren%3A5803
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidies-energie-innovatie
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidies-energie-innovatie
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3 Vraagzijde van de arbeidsmarkt 

Onderwerp van dit hoofdstuk zijn de ontwikkeling aan de vraagzijde van de 

arbeidsmarkt. Aan de orde komen achtereenvolgens werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit 

en vacatures. 

3.1 Werkgelegenheid 

Recente ontwikkelingen en stand van zaken 

De Nationale Energieverkenning (NEV) 2017 komt tot het volgende beeld van de 

werkgelegenheidsontwikkeling in de energiesector in de periode 2010-2016.36 

 

Werkgelegenheidsontwikkeling 

• Energiesector als geheel: De totale werkgelegenheid in de sector neemt toe van 

129.800 voltijdbanen in 2010 naar 155.100 voltijdbanen in 2016 (+19,4%).  

• Subsector conventionele energie: De werkgelegenheid in de subsector conventionele 

energie steeg in dezelfde periode licht van 71.700 tot 73.100 arbeidsjaren (+2,0%). 

• Subsector hernieuwbare energie en energiebesparing: De subsector hernieuwbare 

energie en energiebesparing laat een stijging zien van 38.400 naar 51.800 

arbeidsjaren (+34,9%). Binnen de subsector heeft energiebesparing het grootste 

aandeel in de werkgelegenheid (in 2015 25.200 arbeidsjaren). Met name het 

installeren van isolatiemateriaal is een arbeidsintensieve bezigheid.  

Bedrijven die actief zijn in de subsector zitten wijdverspreid in de Nederlandse 

economie. De bouwnijverheid (inclusief de technische installatiesector) heeft veruit 

het grootste aandeel (met werk voor installatie van zonnepanelen, isolatie en 

windmolens). Daarnaast spelen ook industrie, zakelijke dienstverlening (ingenieurs en 

R&D) en groothandel (bijvoorbeeld de internationale handel in zonnepanelen en 

biobrandstoffen) een belangrijke rol.37 

• Subsector netwerken: De werkgelegenheid in de subsector netwerken nam toe van 

19.700 naar 30.100 arbeidsjaren (+52,8%). 

 

Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen, heeft in de beschouwde periode een 

verschuiving van werkgelegenheid plaatsgevonden van conventionele energie naar 

hernieuwbare energie en energiebesparing en netwerken. Was in 2010 de verdeling in 

arbeidsjaren nog 47%, 33% en 19%, in 2016 was dit 39%, 40% en 21%.38 

 

De SER kijkt in het advies ‘Energietransitie en Werkgelegenheid’ naar de NEV-cijfers 

voor de periode 2014 (het beginjaar van het Energieakkoord) tot en met 2016. In deze 

periode liep de werkgelegenheid in de conventionele energie terug van 83.000 

arbeidsjaren naar 73.000 arbeidsjaren in 2016 (-10.000). De werkgelegenheid in de 

duurzame energiegerelateerde activiteiten groeide van 46.000 arbeidsjaren naar 52.000 

arbeidsjaren (+6.000). Daarmee was in deze periode de krimp in de conventionele 

energie dus sterker dan de groei in de duurzame energiegerelateerde activiteiten.39 

 

Nadere informatie over de samenstelling van de werkgelegenheid in de energiesector is 

te ontlenen aan de Monitor Topsectoren 2017.40 

 

                                                 
36 Zie voor de gehanteerde afbakening van de sector en meer gedetailleerde gegevens bijlage 1. 
37 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/41/werkgelegenheid-in-de-duurzame-energiesector-stijgt  
38 ECN (2017). Nationale Energieverkenning 2017. Tabellenset; https://www.cbs.nl/nl-

nl/nieuws/2017/42/energietransitie-uit-startblokken-maar-nog-veel-horden-te-nemen.  
39 SER (2018). Energietransitie en werkgelegenheid. 
40 Zie voor de gehanteerde afbakening van de sector en meer gedetailleerde gegevens bijlage 1. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/41/werkgelegenheid-in-de-duurzame-energiesector-stijgt
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/42/energietransitie-uit-startblokken-maar-nog-veel-horden-te-nemen
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/42/energietransitie-uit-startblokken-maar-nog-veel-horden-te-nemen
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Samenstelling van de werkgelegenheid 

• Van de in de energiesector werkzame personen is in 2015 de overgrote meerderheid 

werknemer (98%). Het aandeel zelfstandig ondernemers is beperkt (2%). 

• De energiesector kent relatief veel mannelijke werknemers. In 2015 ging het om 78% 

(bij een gemiddeld van 53%). Het hoogste percentage mannen kent de subsector 

aardgas (83%), het laagste de subsector gerelateerde activiteiten (75%). De 

subsector duurzame energie zit daar met 80% tussenin. 

• Naar verhouding is de vergrijzing van het personeelsbestand in de energiesector  (in 

2015 was 21% van de werknemers 55 jaar of ouder) sterker dan gemiddeld (18%) 

Met name de subsector gerelateerde activiteiten telt relatief veel oudere werknemers 

(25%).41 

 

Een deel van de nieuwe werkgelegenheid in de duurzame energiesector komt voor 

rekening van kleine, technische startups. Een in de interviews genoemd voorbeeld is 

PEAKS, dat samen met Eneco en Stedin werkt aan de opslag van warmte.  

 

Toekomstige ontwikkelingen 

Volgens de NEV 2017 neemt de werkgelegenheid uit duurzame energieactiviteiten – na 

een stijging tussen 2014 en 2016 van 46.000 naar 52.000 voltijdbanen – de komende 

jaren verder toe tot ruim 64.000 voltijdbanen in 2020 (+ 24,2%). De werkgelegenheid 

uit niet-duurzame (conventionele) energieactiviteiten daarentegen neemt naar 

verwachting af van 73.000 voltijdbanen in 2016 tot ongeveer 62.000 voltijdbanen in 

2020 (-14,9%). Daarmee compenseert richting 2020 de toename van de 

werkgelegenheid in duurzame energiegerelateerde activiteiten in absoluut opzicht de 

krimp bij niet-duurzame activiteiten. De subsector netwerken laat naar verwachting een 

stijging zien van 30.000 voltijdbanen in 2016 tot 33.000 voltijdbanen in 2020 

(+9,2%).42 

Figuur 2.1 Werkgelegenheid energiegerelateerde activiteiten, verslagperiode 2008, 2010, 2015 en 2016 

(realisaties) en 2017 t/m 2020 (prognoses), in voltijdbanen (x 1000) 

 

                                                 
41 CBS (2017). Monitor Topsectoren 2017. Methodebeschrijving en tabellenset; https://www.cbs.nl/nl-

nl/visualisaties/monitor-topsectoren-2017;  https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/41/topsectoren-goed-

voor-een-kwart-van-het-bbp;  
42 Het gaat hierbij om prognoses op basis van vastgesteld en voorgenomen beleid. De schatting van 
werkgelegenheidseffecten van het Energieakkoord kent een onzekerheidsmarge van 40%. Zie voor meer 

gedetailleerde gegevens bijlage 1. Bron: ECN (2017). Nationale Energieverkenning 2017. 
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Bron: ECN (2017). Nationale Energieverkenning 2017. Tabellenbijlage; bewerking Panteia. 

Hoewel dus sprake is van een substantiële toename van de werkgelegenheid in de 

duurzame energiesector wordt het doel van het Energieakkoord 2014-2020 in dezen 

(i.e. in totaal 90.000 extra voltijdbanen) tot nu toe niet gehaald. De realisatie blijft naar 

verwachting 14.000 extra voltijdbanen achter bij het gestelde doel van in totaal 90.000 

extra voltijdbanen in 2020.  

 

Naast de NEV, verdient de studie van CE Delft naar de macro-economische effecten van 

het realiseren van een aardgasloze gebouwde omgeving in 2035 vermelding. De 

transitie in de gebouwde omgeving betekent een investeringsopgave van in totaal 75 

miljard euro in de periode tot 2035. Een groot deel zal terechtkomen in de bouw en 

installatie (47 miljard euro), maar ook de energiesector (warmtenetten), landbouw 

(groen gas) en voedingsindustrie (groen gas) zullen hiervan profiteren. Tegenover de 

extra investeringen staat een vermindering van consumptiemogelijkheden ten gevolge 

van een verhoging van energieprijzen en investeringen in de woningen. Naar 

verwachting neemt de werkgelegenheid door de transitie in de periode 2018-2035 

jaarlijks met gemiddeld 11.000 toe. Dit werkgelegenheidseffect is tijdelijk; het dooft na 

iets meer dan vijf jaar na afloop van de genoemde periode uit.43 

 

Recentelijk heeft PBL ter ondersteuning van het advies ‘Energietransitie en 

werkgelegenheid’ van de SER (zie paragraaf 2.1) - een quick scan verricht naar de 

arbeidsmarkteffecten van de energietransitie. Naar verwachting stijgt – in het 95%-

reductiescenario - de vraag naar arbeid in de periode tot 2030 met 117.000 

arbeidsplaatsen.44 De grootste stijging komt voor rekening van de sectoren 

machinebouw en architecten- en ingenieursbureaus op afstand gevolgd door elektrische 

apparatuur, onderwijs, overige zakelijke dienstverlening, bouw en productie en 

distributie van elektriciteit en gas. Doordat de productie en distributie van elektriciteit 

en gas in de quick scan één sector vormen, worden de verschuivingen binnen deze 

sector – van centraal/niet-duurzaam naar decentraal/duurzaam – niet goed inzichtelijk. 

In sommige sectoren is, door vermindering van investeringen en consumptie als gevolg 

van de energietransitie, sprake van een netto-daling van het aantal arbeidsplaatsen. 

Dat is vooral het geval voor de sectoren groothandel, ICT-diensten, meubel- en overige 

industrie. Regionaal gezien laten alle provincies toename van het aantal arbeidsplaatsen 

zien. Het sterkst is de toename in Noord-Brabant en Gelderland (provincies waar de 

sector machinebouw relatief sterk is vertegenwoordigd).45 

3.2 Arbeidsmobiliteit 

Onderzoek van EIB laat zien dat uitvoerende werkzaamheden in de duurzame 

energiesector vooral worden gedaan door ervaren mbo-werknemers met aanvullende 

kwalificaties. Zo nodig wordt zittend personeel intern bij-/opgeschoold. Instroom van 

jongeren tot 25 jaar is relatief beperkt. Nieuwe activiteiten worden vooral vervuld door 

werknemers uit de traditionele aanverwante sectoren.46 

                                                 
43 CE Delft (2017). Macro-economische effecten van een aardgasloze gebouwde omgeving. 
44 Veranderingen in de arbeidsvraag kunnen het gevolg zijn van: 1) additionele vraag a.g.v. investeringen; 2) 

verandering in het opwekken van energie (productie); 3) verminderde consumptie en investeringen elders 

(crowding out); 4) energiebesparing; 5) toenemende consumptie en investeringen door lager energieverbruik.   

Er worden twee scenario’s onderscheiden: 1) Basispad: het voortzetten van het beleid zoals ingezet voor de 

uitvoering van het Regeerakkoord 2017; 2) 95%-reductiescenario: het streven naar 95% vermindering van de 

uitstoot van broeikasgassen in 2050 ten opzichte van 1990 (wat overeenkomt met 49% in 2030). De verwachte 

toename van de vraag naar arbeid in het basispad is met 65.000 beduidend kleiner. 

Alle andere omstandigheden houden we 
45Zie voor meer informatie bijlage 1. Bron: PBL (2018). Effecten van de energietransitie op de regionale 

arbeidsmarkt. Een quick scan; Artikel ‘PBL: energietransitie zorgt vooral buiten de Randstad voor spanning op 
de arbeidsmarkt’’, OP: energeia.nl, 21 maart 2018. 
46 EIB (2016). Effecten van energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid. 
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3.3 Vacatures 

Recente ontwikkelingen en stand van zaken 

In juli 2017 stonden volgens Energeia’s Arbeidsmonitor in de energiesector in totaal 640 

vacatures open tegenover 474 een jaar eerder (+35%). Het aantal openstaande 

vacatures lijkt momenteel te stabiliseren. Het niveau in januari 2018 is vergelijkbaar 

met dat in juli 2017. Het daadwerkelijk aantal onbezette arbeidsplaatsen is 

waarschijnlijk groter. Sommige vacatures worden één keer gepubliceerd, terwijl er meer 

medewerkers met hetzelfde profiel nodig zijn.47 Dat laatste zal overigens voor het 

hogere segment veel minder het geval zijn dan voor het middelbare en lagere segment 

van de arbeidsmarkt in de (duurzame) energiesector. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

UWV verwacht na een forse landelijke toename van het aantal vacatures in 2018 

(+16%) in 2018 nog maar een bescheiden groei (+2%). De verwachte groei in de sector 

bouw in 2018 komt overeen met dit gemiddelde. In de sector industrie (inclusief 

energie) wordt een stabilisatie voorzien. Zoals vermeld, kijkt UWV in haar prognoses 

niet verder vooruit dan 2018. 48  

                                                 
47 De arbeidsmonitor wordt samengesteld op basis van cijfers van recruitment & interim bedrijf kWh People. Zie: 

Artikel ‘Arbeidsmonitor. Stabilisatie in aanloop naar de zomer’, OP: energeia.nl, 3 juli 2017; Artikel 

‘Arbeidsmonitor. Essent moet plaatsmaken voor moeder Innogy’, OP: energeia.nl, 23 januari 2018. Bijlage 1 

bevat meer gedetailleerde informatie. 
48 Deze prognoses zijn gebaseerd op de MEV 2018 van CPB uit september 2017. Zie: UWV (2017). UWV 
Arbeidsmarktprognose 2017-2018; UWV (2017). UWV Arbeidsmarktprognose 2017-2018. Update van de 

belangrijkste tabellen en figuren. 
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4 Aanbodzijde van de arbeidsmarkt 

Dit hoofdstuk gaat in op de ontwikkelingen aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt in 

de (duurzame) energiesector. Naast het aanbod vanuit het onderwijs komt ook het 

aanbod van niet-werkende werkzoekenden, zij-instromers en arbeids- en 

kennismigranten aan de orde. 

4.1 Aanbod vanuit het onderwijs 

Recente ontwikkelingen en stand van zaken 

De Monitor Topsectoren 2017 schetst het volgende – wat verouderde - beeld van het 

aantal behaalde hoofddiploma’s in de min of meer direct aan de topsector Energie 

gerelateerde mbo-, hbo- en wo-opleidingen in de studiejaren 2010/11 tot en met 

2014/15.49 

 

• Tussen 2010/11 en 2014/2015 daalde het aantal behaalde Energie-diploma’s per saldo 

van 5.080 naar 2.761 (-46%). Over het algemeen (i.e. in het totale mbo, hbo en wo) 

was een zeer lichte groei van het aantal diploma’s waarneembaar (0,4%).  

• De daling kwam voor rekening van het mbo (van 3.450 in 2010/2011 naar 1.114 in 

2014/15; -68%) en hbo (van 780 tot 509; -35%). Het aantal behaalde wo-diploma’s 

steeg van 860 naar 1.138 (+32%). Ter vergelijking: in het mbo was overall sprake 

van een daling met 5% en in het hbo en wo van een stijging met 3% respectievelijk 

11%. 

• In tegenstelling tot de drie daaraan voorafgaande studiejaren, laat 2014/15 weer een 

lichte stijging zien. Dit is een gevolg van een stijging in het hbo en de verdere toename 

in het wo. In het mbo blijft het aantal behaalde diploma’s dalen.  50  

 

De aantallen in de Monitor Topsector zijn te beschouwen als een ondergrens. Feitelijk 

is het potentiële aanbod veel groter. Ook gediplomeerden van een aantal andere 

technische opleidingen (onder meer in de sfeer van bouw en chemie/procestechniek) 

vormen in theorie arbeidsaanbod voor de (duurzame) energiesector.51 De volgende 

tabellen bieden hier voor het mbo en hbo nader inzicht in (meer gedetailleerde 

informatie is opgenomen in bijlage 1). 

Tabel 3.1 Behaalde mbo-diploma’s in de voor de (duurzame) energiesector relevante marktsegmenten, 

2011/12 t/m 2015/16 

Marktsegment 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

tov 

2011/12 

Afbouw en onderhoud 1.577 1.531 1.287 1.528 1.194 -24,3% 

Burgerlijke en utiliteitsbouw 4.342 3.917 3.524 2.950 2.680 -38,3% 

Metaal en metalektro 5.802 5.748 5.828 6.385 6.272 8,1% 

Technische installaties en systemen 5.659 4.913 4.430 4.414 3.639 -35,7% 

Procesindustrie en laboratoria 2.808 3.003 3.014 3.181 2.845 1,3% 

Subtotaal 20.188 19.112 18.083 18.458 16.630 -17,6% 

Totaal alle opleidingen 179.268 182.527 178.293 168.061 154.883 -13,6% 

                                                 
49 Zie voor een afbakening van de opleidingen en meer gedetailleerde informatie bijlage 1. 
50 CBS (2017). Monitor Topsectoren 2017. Methodebeschrijving en tabellenset; https://www.cbs.nl/nl-

nl/visualisaties/monitor-topsectoren-2017;  https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/41/topsectoren-goed-

voor-een-kwart-van-het-bbp 
51 Zie ook: CoE BBE (2015). Onderzoek Human Capital Agenda Biobased Economy: Qeam (2016). Oriënterende 

verkenning  Human Capital m.b.t. Urban Energy. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/monitor-topsectoren-2017
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/monitor-topsectoren-2017
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/41/topsectoren-goed-voor-een-kwart-van-het-bbp
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/41/topsectoren-goed-voor-een-kwart-van-het-bbp
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Bron: SBB (Doelmatigheidscijfers); bewerking Panteia. 

Ten opzichte van 2011/12 lieten de marktsegmenten afbouw & onderhoud, burgerlijke 

& utiliteitsbouw en technische installaties & systemen in 2015/16 een forse daling zien. 

In de marksegmenten metaal & metalektro en procesindustrie & laboratoria was per 

saldo sprake van een stijging. Met uitzondering van afbouw en onderhoud (gelijkblijvend 

aandeel) laten alle onderscheiden marktsegmenten in de beschouwde periode een 

stijgend aandeel van de niveaus 3 en 4 zien ten koste van niveau 2 (er zijn geen 

relevante opleidingen op niveau 1). 

Tabel 3.2 Behaalde hbo-diploma’s aan de voor de (duurzame) energiesector meest relevante opleidingen, 

totaal bèta-techniek en totaal alle opleidingen, 2010/11 t/m 2016/2017. 

Opleidingscluster 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17  2016/17 

tov 

2010/11 

Bouwkundig 1.898 2.110 1.949 1.905 1.716 1.871 1.784 -6,0% 

Procestechn./natuurwetensch.. 584 581 514 545 602 646 748 28,1% 

WEI* 1.840 1.886 1.730 1.547 1.709 1.852 1.865 1,4% 

Overig** 1.134 1.213 1.129 1.125 1.051 1.060 1.219 7,5% 

Subtotaal 5.456 5.790 5.322 5.122 5.078 5.429 5.616 2,9% 

Totaal sector bèta-techniek 10.566 11.269 10.368 10.538 11.104 11.733 12.519 18,5% 

Totaal alle opleidingen 67.677 71.169 64.526 66.089 69.626 71.173 73.964 9,3% 

*WEI = werktuigbouwkundig, elektrotechnisch en installatietechnisch; **Overig = breder technisch; 

combi techniek met bedrijfskunde, informatica e.d. 

Bron: Vereniging Hogescholen; bewerking Panteia. 

Ten opzichte van 2010/2011 lieten de voor de (duurzame) energiesector relevante 

bouwkundige hbo-opleidingen in 2016/17 een daling en de overige onderscheiden 

opleidingsclusters een stijging van het aantal diploma’s zien. Vergeleken met hbo als 

geheel, was de stijging bovengemiddeld voor de cluster procestechnologie/ 

natuurwetenschappelijk en benedengemiddeld voor de clusters WEI en overig. 

 

Naast technische informatica (in bovenstaande tabel opgenomen onder ‘overig’) zijn ook 

de andere ICT-opleidingen op hbo-niveau relevant voor de (duurzame) energiesector.  

De minder relevant opleidingen in de sfeer van multimedia, games e.d. buiten 

beschouwing latend, nam het aantal gediplomeerden van de ICT-opleidingen (inclusief 

technische informatica) toe van 1.900 in 2010/11 naar 2.200 in 2016/17. Dat komt neer 

op een stijging van 15,2%.52 

 

Geïnterviewden wijzen erop dat de toegenomen instroom in de relevante hbo-

opleidingen hebben geleid tot hogere werkdruk voor docenten en een tekort aan stages. 

Hoewel een toename van technische studenten is te zien, is nog steeds sprake van een 

structureel tekort op de arbeidsmarkt. 

  

Toekomstige ontwikkelingen 

De Referentieraming 2017 van het ministerie van OCW presenteert de ontwikkeling van 

het aantal leerlingen en studenten voor de jaren tot en met 2030. Het beeld voor de 

                                                 
52 Deze cijfers hebben betrekking op de ad-opleidingen ict-beheer en technische informatica en de ba-
opleidingen bio-informatica, hbo-ict, informatica en technische informatica. Bron: Vereniging Hogescholen; 

bewerking Panteia. 
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voor de (duurzame) energiesector relevante bredere onderwijssector techniek op mbo-

, hbo- en wo-niveau in de periode 2018/19 tot en met 2023/24 is als volgt: 

• Op mbo-niveau53 neemt het aantal studenten in de onderwijssector techniek tot en 

met 2020/21 nog toe. Daarna zet een daling in. Per saldo is in de periode 2018/19-

2023/24 sprake van een daling met 1,7%.  

• Op hbo-niveau laat de onderwijssector techniek tot en met 2021/22 een stijging en 

daarna een daling zien. In de gehele beschouwde periode neemt het aantal 

studenten in de techniek per saldo met 1,1% toe. 

• De wo-onderwijssector techniek laat in de gehele beschouwde periode een stijging 

zien. Deze is in totaal 10,8%.54  

4.2 Aanbod vanuit de arbeidsreserve 

Naast pas gediplomeerden, vormen werklozen met een relevant beroep eveneens 

relevant arbeidsaanbod voor de (duurzame) energiesector. 

 

Recente ontwikkelingen en stand van zaken 

In de periode januari – december 2017 is de werkloosheid in alle voor de (duurzame) 

energiesector relevante beroepsgroepen in de sfeer van bouw & installatie, metaal & 

metalektro, werktuigbouwkunde en procestechniek/chemie sterk afgenomen. Met 

uitzondering van de lassers/plaatwerkers en metaalbewerkers/constructiewerkers 

(gemiddelde daling) lieten de onderscheiden relevante beroepsgroepen ook een 

bovengemiddelde daling zien (variërend van 35% tot ruim 55%, bij een gemiddelde van 

29%).55 Inmiddels is het bestand technisch niet-werkende werkzoekenden ‘afgeroomd’. 

Wat op dit moment nog rest, is waarschijnlijk, matig tot slecht gekwalificeerd. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

Er zijn geen prognoses beschikbaar van het aantal niet-werkende werkzoekenden met 

beroep in de sfeer van bouw & installatie, metaal & metalektro, werktuigbouwkunde en 

procestechniek/chemie. Gezien de hierboven vermelde ‘afroming’, zal in relatief opzicht 

de werkloosheidsdaling de komende jaren mogelijk benedengemiddeld zijn. Het 

overblijvend aanbod zal veelal niet direct inzetbaar zijn in de (duurzame) energiesector. 

4.3 Aanbod van zij-instromers 

Zoals vermeld, heeft een verschuiving plaatsgevonden van de werkgelegenheid in de 

conventionele naar de duurzame energiesector. De afgelopen jaren was in de 

conventionele energiesector echter ook nog sprake van een – zij het afvlakkende - 

werkgelegenheidsgroei. Daardoor zijn tot op heden de mogelijkheden voor zij-instroom 

vanuit de conventionele in de duurzame energiesector (al dan niet na VWNW-trajecten 

waarin werknemers de benodigde nieuwe vaardigheden worden bijgebracht) nog maar 

beperkt geweest. Dat geldt ook voor zij-instroom vanuit andere relevante technische 

sectoren, die veelal eveneens gekenmerkt worden door personeelstekorten.  

 

De komende jaren zijn in de conventionele energiesector echter overschotten te 

verwachten. Overview deed onderzoek naar de mogelijkheden voor het herplaatsen van 

werknemers die afvloeien uit de olie & gas sector in de offshore wind sector. Tussen 

beide sectoren bestaat de nodige overlap in functies en competenties (met name op het 

gebied van operations & maintenance). Ook schuiven de opleidingen olie & gas en 

renewables steeds meer in elkaar. Tegelijkertijd is er voor zij-instroom  ook een aantal 

complicerende factoren. 

                                                 
53 Exclusief mbo 1. 
54 Ministerie van OCW (2017). Referentieraming 2017. 
55 Bron: UWV. Zie voor meer gedetailleerde informatie bijlage 1. 
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• Allereerst is er een mismatch in de tijd. Waar de grote uitstroom uit de olie- en 

gassector al in de jaren 2015 en 2016 plaatsvond, maakt de offshore wind sector 

eigenlijk pas vanaf 2017 een forse groei door. 

• Ook is sprake van een mismatch in cultuur en arbeidsvoorwaarden: grijs versus groen, 

verschillen in arbeidscultuur (nadruk op productie versus kostenreductie) en grote 

salarisverschillen (hoger versus lager). 

• Hoewel er relatief veel overlap bestaat tussen de kennis- en competentiegebieden van 

technische professionals in beide sectoren, zijn er ook verschillen (skills gap). 

• Ten slotte zijn veiligheidscertificaten niet één op één overdraagbaar. 

 

Desondanks concludeert Overview dat het – gezien de te verwachten krapte in het 

aanbod aan gekwalificeerd personeel in de offshore wind sector - de moeite waard is de 

mogelijkheden van de zij-instroom vanuit de conventionele energiesector zoveel 

mogelijk te benutten. Voor de daarvoor benodigde bij- en omscholing heeft het bureau 

samen met de betrokken partijen in de TSE een plan van aanpak opgesteld.56  

 

Ook vanuit andere technische sectoren (bijvoorbeeld de procesindustrie) zijn er 

mogelijkheden voor zij-instroom in de duurzame energiesector. In de interviews worden 

de kansen voor zij-instroom na omscholing voor hoger-middelbaar (mbo-4, bijvoorbeeld 

procesoperators C) hoger ingeschat dan voor lager opgeleiden. Met name jongeren zijn 

te porren voor een overstap, oudere werknemers zijn er voorzichtiger in. Er is ook een 

aantal belemmerende factoren (voor een ander baas gaan werken, onder andere cao 

komen te vallen, pensioenbreuk etc. 

 

Met het oog op bij- en omscholing zijn in het reguliere hbo al diverse duale technische 

opleidingen ontwikkeld. ROC’s blijven daar volgens de geïnterviewden nog bij achter. 

Op mbo-niveau zijn het vooral particuliere opleiders die hier op inhaken en zelf een 

markt creëren. Van belang is – zowel op hbo- als mbo-niveau – in de bij- en omscholing 

ook aandacht te besteden aan houdingverandering (gezien de hierboven vermeldde 

verschillen in arbeidscultuur tussen de niet-duurzame en duurzame energiesector).  

4.4 Aanbod vanuit het buitenland (arbeids- en kennismigranten) 

Arbeids- en kennismigranten worden in de duurzame energiesector weinig ingezet. Net 

als in de rest van het Nederlandse bedrijfsleven is bijna 90% van de werknemers van 

Nederlandse afkomst. Zo’n 5% komt uit de rest van Europa en 5% uit de rest van de 

wereld. Factoren die een rol spelen bij het vooral inzetten van Nederlandse werknemers 

zijn het (kunnen) samenwerken in (lokale) teams en/of hoge eisen aan de communicatie 

met bewoners (goede beheersing van het Nederlands en het zich kunnen verplaatsen in 

anderen). Een uitzondering in dezen vormt wind op zee, waar de voertaal Engels is en 

naar verhouding veel buitenlanders werken.57 Ook in de smart industry is de voertaal 

vaak Engels. Van belang bij de inzet van werknemers uit het buitenland is het goed in 

het oog houden van de arbeidsvoorwaarden. 
  

                                                 
56 Overview (2017). Invulling groeiende arbeidsvraag in offshore windsector vanuit offshore olie- en gassector; 
Overview (2017). Bij- en omscholing van olie & gas naar offshore wind. 
57 EIB (2016). Effecten van energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid. 
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5 Confrontatie van vraag en aanbod  

Dit hoofdstuk zet de ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt 

in de (duurzame) energiesector tegen elkaar af en biedt daarmee inzicht in discrepanties 

op die arbeidsmarkt. Onderscheid wordt daarbij gemaakt tussen kwantitatieve 

discrepanties, kwalitatieve discrepanties en intransparanties. 

5.1 Kwantitatieve discrepanties 

Recente ontwikkelingen en stand van zaken 

Zoals uit paragaaf 2.1 blijkt, neemt de werkgelegenheid in de (duurzame) energiesector 

toe. Het aanbod vanuit het aan de energiesector gerelateerde (beroeps)onderwijs is 

onvoldoende om aan de vraag te voldoen. Bovendien is er zware concurrentie vanuit 

andere sectoren om betreffende (technisch) gediplomeerden. De arbeidsmarkt in de 

(duurzame) energiesector wordt dan ook gekenmerkt door krapte.  

 

Een indicator hiervoor vormt allereerst de Spanningsindicator Arbeidsmarkt van UWV. 

Bijlage 1 bevat een tabel met de typering van de arbeidsmarktkrapte naar voor de 

(duurzame) energiesector relevante beroepsgroepen (op een vijfpuntsschaal van zeer 

ruim tot zeer krap). Voor alle beroepsgroepen samen is de arbeidsmarkt in het derde 

kwartaal van zowel 2016 als 2017 als gemiddeld te typeren. In het derde kwartaal van 

2017 is – met uitzondering van procesoperators (ruim) en biologen & 

natuurwetenschappers (gemiddeld) – voor alle onderscheiden, voor de (duurzame) 

energiesector relevante beroepsgroepen de arbeidsmarkt krap tot zeer krap. Bovendien 

is voor de meeste onderscheiden beroepsgroepen de krapte ten opzichte van een jaar 

eerder toegenomen. 

 

De voor de (duurzame) energiesector belangrijke sectoren bouw en technische 

installatie hebben in toenemende mate te maken met moeilijk vervulbare vacatures: 

• Medio 2017 waren volgens onderzoek van UWV onder bedrijven en instellingen zes 

van de tien vacatures in de bouwnijverheid (inclusief technische installatie) moeilijk 

vervulbaar. Gemiddeld voor alle sectoren samen was dit één op de drie. 

Veelgenoemde oorzaken voor de moeilijke vervulbaarheid zijn het beperkte aantal 

reacties van sollicitanten en ontbrekende kwalificaties bij sollicitanten.58 

• De technische installatiebranche kent forse personeelstekorten van vmbo tot wo 

niveau en van overheidsinstanties tot het bedrijfsleven). De installatiebranche 

spreekt over een tekort van 15.000 mensen. Voor de bouwsector wordt zelfs 

gesproken over 50.000 extra banen om de Bouwagenda te realiseren.59 

• Nieuwbouwwoningen worden steeds vaker te laat opgeleverd omdat er te weinig 

monteurs zijn om gas, water en elektra aan te leggen. Nutsbedrijven en aannemers 

waarschuwden in februari 2018 dat vertragingen van weken tot maanden de 

komende tijd nog vaker zullen voorkomen, omdat de personeelstekorten niet snel 

verholpen kunnen worden.60 

 

In de interviews wordt erop gewezen dat binnen de duurzame energiesector sprake is 

van een grote concurrentie om personeel (bijvoorbeeld tussen wind en zee en gebouwde 

omgeving). Ook extern is er veel concurrentie (bijvoorbeeld om ICT’ers). Concurrentie 

                                                 
58 UWV (2017). Blik op het werven van personeel. 
59 http://www.technischwerken.nl/nieuws/knelpunten-in-personeelstekort-installatietechniek-vanaf-2017;  

UNETO-VNI (2018). CONNECT2025. De impact van techniek op weg naar 2025.  
60 Artikel ‘Nieuwbouwwoningen vaker te laat opgeleverd door een groeiend tekort aan monteurs, IN: De 

Volkskrant, 25 februari 2018. 

http://www.technischwerken.nl/nieuws/knelpunten-in-personeelstekort-installatietechniek-vanaf-2017
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maakt vervanging van zittend personeel lastig. Met name bij de netwerkbedrijven zou 

sprake zijn van toenemende schaarste aan technici. De tekorten zitten met name op 

hoger-middelbaar (mbo-4) en hoger (hbo en wo niveau). 

 

Volgens de geïnterviewden hebben grote bedrijven vaker een langere termijn visie 

(strategische personeelsplanning) en zijn zij beter in staat om de toenemende 

arbeidsvraag in de organisatie vorm te geven (bijvoorbeeld door middel van trainee-

programma’s) dan (de vaak traditionelere) kleine bedrijven. Ook ontbreekt bij kleine 

bedrijven vaak de urgentie van het probleem doordat op korte termijn (een deel van) 

de personeelstekorten is op te vullen door uitzendbureaus, detacheringsbureaus e.d. 

(en deze min of meer als probleemeigenaren worden gezien). 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

De recente quick scan van PBL laat zien dat de energietransitie op korte termijn leidt 

tot meer spanning op de arbeidsmarkt. Door de energietransitie verschuift productie en 

daarmee werkgelegenheid naar andere sectoren (zoals machinebouw) en andere 

provincies (zoals Noord-Brabant en Gelderland, zie ook paragraaf 3.1). Wat de 

energiesector zelf betreft, leidt volgens PBL de energietransitie door het meer 

decentrale karakter van de duurzame energieproductie tot geografisch gezien meer 

spreiding van de werkgelegenheid. Doordat werknemers niet allemaal over de 

vaardigheden beschikken die het nieuwe werk vraagt en maar beperkt bereid zijn te 

verhuizen, blijven tegelijkertijd vacatures onvervuld en hebben werkzoekenden moeite 

met het vinden van een nieuwe baan. De toekomstige spanning op de arbeidsmarkt als 

gevolg van de energietransitie is het grootst in de provincies buiten de Randstad. In het 

95%-reductiescenario spannen Zeeland, Drenthe, Noord-Brabant en Friesland de kroon. 

Naar verwachting van PBL zal – door aanpassingen op de arbeidsmarkt – de mismatch 

de spanning op de arbeidsmarkt op de wat langere termijn weer afnemen.61  

 

Kans op Werk (KOW) 2018 van SBB toont (op een vijfpuntsschaal van gering tot goed) 

de toekomstige arbeidsmarktperspectieven (2019-2022) van de huidige mbo-studenten 

op het niveau van afzonderlijke kwalificaties. Voor veruit de meeste voor de (duurzame) 

energiesector relevante opleidingen in de marktsegmenten afbouw & onderhoud, 

burgerlijke & utiliteitsbouw, metaal & metalektro, technische installaties & systemen en 

procesindustrie & laboratoria zijn de perspectieven ruim voldoende tot goed. Alleen de 

kwalificaties timmeren, technisch tekenen en operationele techniek (voldoende kansen) 

en kaderfunctie afbouw, onderhoud en interieur (matige kansen) scoren lager.62 

5.2 Kwalitatieve discrepanties 

Kennis, vaardigheden en competenties 

Naast meer instroom vanuit het beroepsonderwijs, vraagt de energietransitie ook om 

anders geschoolden en herscholing van zittende werknemers. Type en inhoud van 

beroepen in de (duurzame) energiesector veranderen. Het beroepsonderwijs moet daar 

op inspelen. 

• Het werk in de duurzame energiesector is complex en vergt vaak meer 

voorbereidend werk (zoals vergunningverlening, ontwerp en advies). Onderzoek van 

EIB laat zien dat bedrijven in de duurzame energiesector vooral willen beschikken 

over gekwalificeerd personeel. Er werken dan ook relatief veel hoogopgeleiden (hbo 

                                                 
61 Zie voor meer informatie bijlage 1. Bron: PBL (2018). Effecten van de energietransitie op de regionale 

arbeidsmarkt. Een quick scan; Artikel ‘PBL: energietransitie zorgt vooral buiten de Randstad voor spanning op 
de arbeidsmarkt’’, OP: energeia.nl, 21 maart 2018. 
62 Bron; SBB (Doelmatigheidscijfers). Zie voor meer gedetailleerde informatie bijlage 1. 
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en wo-niveau). Met het oog op bevordering van kennisopbouw binnen hun bedrijven 

hebben werkgevers ook een voorkeur voor vast personeel.63 

• Technopolis onderscheidt vijf doorsnijdende thema’s gericht op nieuwe beroepen en 

competenties in de (duurzame) energiesector: fabrieksmatig bouwen, 

systeemintegratie, energiecoaching, ICT en leven lang leren. In het algemeen kan 

- vanwege de verknoping van verschillende systemen - gesproken worden van 

“branchevervaging” in beroepen. Er is behoefte aan personen die samen kunnen 

werken aan complexe vraagstukken, binnen een voortdurend veranderende context 

en veranderende technologie. Werknemers, zowel technici als niet-technici, moeten 

in toenemende mate beschikken over soft skills en digitale vaardigheden (ICT- en 

software skills). Het gevraagde opleidings- en competentieniveau stijgt. Door ICT 

en automatisering wordt er echter ook ruimte geschapen voor werk op mbo-niveau 

1 en 2 (bijvoorbeeld werk aan plug-and-play componenten).64 

• Zowel EIB als Technopolis wijzen er op dat er op dit moment nog maar weinig 

beroepsopleidingen zijn specifiek gericht op beroepen binnen de duurzame 

energiesector. Bij lage studentenaantallen is het moeilijk aparte opleidingen te 

bekostigen.65  

 

Uit de interviews komt naar voren dat, hoewel het aantal specifieke opleidingen op dit 

terrein beperkt is (en naar verwachting klein zal blijven), het thema 

sustainability/sustainable energy binnen de bestaande technische opleidingen (met 

name in het hbo en wo) wel steeds meer aandacht krijgt c.q. verankerd raakt in het 

onderwijs (al dan niet in projecten samen met bedrijven). In het hbo wordt de rol van 

lectoren op dit gebied groter66, er is een landelijk bachelor-profiel opgesteld en partijen 

zijn bezig een nieuwe energie-specifieke technische hbo-opleiding op te zetten. HAN 

heeft daar al een basiscurriculum voor opgesteld. 

 

De interviews onderstrepen verder in grote lijnen het bovenstaande beeld. Er is behoefte 

aan verbreding van skills. Er zijn technici nodig die niet alleen beschikken over 

inhoudelijke technische kennis en vaardigheden, maar ook midden in de maatschappij 

staan en zorgen dat de energietransitie in die maatschappij landt 

(omgevingsmanagement). De snelle technologische ontwikkelingen in de energiesector 

vragen ook om verandercapaciteiten (inspelen op vragen uit de markt). Het belang van 

‘leren te leren’ en ‘leven lang leren’ neemt toe. Een en ander pleit ervoor het initiële 

beroepsonderwijs vooral te richten op de ontwikkeling van meer generieke 

competenties. Verdieping en verdere ontwikkeling van technische kennis en 

vaardigheden vindt dan plaats op/vanaf de werkvloer. 

 

Arbeidsverhoudingen, -voorwaarden, -omstandigheden en -inhoud 

 

Arbeidsvoorwaardenvoorwaarden en -verhoudingen 

De loonontwikkeling in de sector energievoorziening (productie, distributie en handel 

van energie) blijft achter bij het gemiddelde voor alle sectoren samen. Tussen 2010 en 

2017 stegen de cao-uurlonen inclusief bijzondere beloningen in de sector 

energievoorziening per saldo met 8,6%. Gemiddeld voor alle sectoren samen was de 

stijging 9,6%. De lonen in de industrie en bouwnijverheid lieten in dezelfde periode een 

bovengemiddelde stijging zien (met respectievelijk 11,4 % en 10,5%).67  

                                                 
63 EIB (2016). Effecten van energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid. 
64 Technopolis (2016). Kwalitatieve impact van het Energieakkoord op werkgelegenheid. 
65 EIB (2016). Effecten van energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid;  Technopolis (2016). 

Kwalitatieve impact van het Energieakkoord op werkgelegenheid. 
66 De energiesector kent verschillende lectorenplatforms  (Urban Energy, EnergieVoorziening in Evenwicht 
(LEVE), BioBased Economy (BBE)) met als doel de bredere curricula te laden met energie.  
67 Bron: CBS Statline. Zie voor meer gedetailleerde informatie bijlage 1. 
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De werkgelegenheid als gevolg van het Energieakkoord (i.e. in de duurzame 

energiesector) komt grotendeels terecht bij relatief goed georganiseerde bedrijfstakken, 

zoals de bouw- en installatiesectoren en metaalelektro. Het merendeel van de 

gecreëerde arbeidsplaatsen betreft werknemers die grotendeels onder de bestaande 

cao’s van de traditionele sectoren vallen.68 

 

Arbeidsomstandigheden en -inhoud 

De arbeidsomstandigheden in de (duurzame) energiesector worden door de werknemers 

in het algemeen als goed ervaren en vormen geen belemmering voor het behoud van 

zittend personeel: 

• In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2016 van TNO en CBS scoort 

de sector energievoorziening (productie, energie en handel van energie) over vrijwel 

de gehele linie - i.e. de categorieën arbeidsongevallen, duurzame inzetbaarheid, 

fysieke arbeidsbelasting, psychosociale arbeidsbelasting - beter dan gemiddeld. Wel 

geven werknemers vaker dan gemiddeld aan met gevaarlijk werk te maken te 

hebben, regelmatig hard te moeten praten en meer uren per dag voor werk aan een 

beeldscherm te zitten.69  

• Wat gevaarlijk werk betreft, brengt met name het werken met hoog- en 

middenspanningsinstallaties risico’s met zich mee. Dankzij de vele 

veiligheidsvoorschriften en –voorzieningen blijft het aantal ongevallen echter 

beperkt.70  

• In de duurzame energiesector, staan bij Wind op zee tegenover de fysieke zwaarte 

en extra risico’s van het werk en het vaak lang van huis zijn relatief goede 

arbeidsvoorwaarden en faciliteiten.71 Bij Stroomversnelling (‘nul-op-de-meter 

renovaties”) is vaak sprake van hoge werkdruk (snelle renovaties) en 

eentonig/minder uitdagend werk (montage van prefab-onderdelen). Dat laatste 

wordt (deels) ondervangen doordat leden van de bouwteams vaak ook andere, meer 

gevarieerde, bouwactiviteiten verrichten.72 

5.3 Intransparanties 

Werkgeversimago 

Volgens onderzoek door GfK in opdracht van ECN is 80% van de jongeren bekend met 

duurzame energie en vindt het belangrijk dat er bedrijven actief zijn in de duurzame 

energiesector. Hun kennis over werken in de duurzame energiesector blijft achter. Zo 

kan slechts 1% vijf bedrijven opnoemen die actief zijn in de sector, 48% weet niet of 

banen in de sector goed betalen en 37% weet niet of ze gemakkelijk een baan kunnen 

vinden in de sector. Een meerderheid (71%) van de jongeren is bij het maken van hun 

studiekeuze niet bewust bezig met een loopbaan in de sector.73 

 

Volgens NVDE heeft de duurzame energiesector last van een “blauweboordenprobleem”: 

er zijn te weinig jongeren die een moderne technische beroepsopleiding volgen én 

belangstelling hebben voor de duurzame energiesector. In het hoger onderwijs neemt 

de deelname aan technische opleidingen toe, evenals de animo om in de duurzame 

energiesector te werken. Daar is het gelukt de trend te keren door het benadrukken van 

                                                 
68 EIB (2016). Effecten van energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid.  
69 Bron: CBS Statline. Zie voor meer gedetailleerde informatie bijlage 1. 
70 Opvallend is dat de oorzaak van ongevallen bij het werken met hoog- en middenspanningsinstallaties zelden 

elektriciteit is. Als er al ongevallen gebeuren dan is een val uit een mast eerder de oorzaak. Zie: 

https://www.hoogspanningsnet.com/techniek/ongevallen.  
71 EIB (2016). Effecten van energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid. 
72 EIB (2016). Effecten van energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid.   
73 ECN (2016). De duurzame energiesector Welk beeld hebben jongeren van (werken in) de duurzame 

energiesector? 

https://www.hoogspanningsnet.com/techniek/ongevallen
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het maatschappelijk belang en de kansen die de (vernieuwde) technische opleidingen 

bieden. In het mbo echter stagneert de instroom en blijft de belangstelling voor de 

duurzame energiesector beperkt. Vmbo-leerlingen kiezen zelfs minder dan voorheen 

voor techniek. In het (v)mbo valt dus nog een flinke slag te maken, vergelijkbaar met 

die in het hbo en wo.74 

 

Een probleem volgens de geïnterviewden is dat in het mbo vaak ‘conservatief’ les wordt 

gegeven. Het (vergrijzende) docentencorps van de ROC’s heeft veelal geen affiniteit of 

ervaring met de duurzame energiesector. Ook in het vo maken leerlingen nog te weinig 

kennis met techniek in het algemeen en de duurzame energiesector in het bijzonder. In 

het basisonderwijs wordt meer aandacht aan techniek besteed.  

 

Wervings- versus zoekgedrag 

Werkgevers en potentiële werknemers vinden elkaar steeds vaker online (via de eigen 

website van de werkgever, vacaturesites en/of sociale media zoals LinkedIn en 

Facebook). In de industrie, waaronder de (duurzame) energiesector, en bouw gebeurt 

dat echter tot op heden echter minder dan in andere sectoren, zo blijkt uit 

vacatureonderzoek van UWV.75  

 

In de interviews wordt er op gewezen dat met name nieuwe en kleine bedrijven in de 

duurzame energiesector steeds meer zichtbaarheid van carrièreperspectieven creëren 

tijdens de opleiding van studenten.  

  

                                                 
74 Artikel ‘Tekort aan geschikt personeel frustreert energietransitie ’, IN: FD, 16 november 2017. 
75 UWV (2016). Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld. 
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6 Conclusies 

Aan de orde in deze notitie kwamen de recente en toekomstige ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt in de (duurzame) energiesector (onderzoeksvraag 1). Door de vele 

innovaties op het gebied van energie en technologie die (mogelijk) gaan plaatsvinden 

zijn de toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen in de sector moeilijk (exact) te 

voorspellen. Op basis van de verschillende studies en de inschatting van de 

geïnterviewden is echter met aanzienlijke zekerheid te stellen dat er in de sector bij 

ongewijzigde omstandigheden grote tekorten aan - met name technisch - personeel  

gaan ontstaan. 

 

Hieronder volgen in meer detail de belangrijkste deelconclusies. 

 

Onderzoeksvraag 1a: Wat zijn de belangrijkste recente en toekomstige 

ontwikkelingen op (de vraag- en aanbodzijde van) de arbeidsmarkt in de 

energiesector i.h.b. op het gebied van duurzame energie (energiebesparing en 

hernieuwbare energie)? 

• De belangrijkste ontwikkeling aan de vraagzijde is de toenemende arbeidsvraag als 

gevolg van werkgelegenheidsgroei (uitbreidingsvraag) en vergrijzing van het 

personeelsbestand (vervangingsvraag). 

De werkgelegenheidsgroei in de energiesector zet de komende jaren door. Ook heeft 

een verdere verschuiving van werkgelegenheid plaats van conventionele energie 

naar hernieuwbare energie en energiebesparing. Volgens de NEV 2017 zal het doel 

van het Energieakkoord 2014-2020 in dezen echter niet worden gehaald. De 

realisatie blijft naar verwachting 14.000 extra voltijdbanen achter bij het gestelde 

doel van in totaal 90.000 extra voltijdbanen in de installatie- en bouwsectoren en 

in de duurzame energiesector in 2020. In februari 2018 is een pakket aanvullende 

maatregelen afgesproken om extra energie te besparen en de productie van 

duurzame energie te versnellen. De verwachting is dat daarmee ook het 

werkgelegenheidsdoel van het Energieakkoord dichterbij komt.  

De sector is relatief sterk vergrijsd. Door het opschuiven van de AOW-gerechtigde 

leeftijd en het verdwijnen van de VUT schuift de extra uitstroom als gevolg van 

vergrijzing op, maar gaat de komende jaren wel komen.  

• De belangrijkste ontwikkeling aan de aanbodzijde is het bij de vraag achterblijven 

van het aanbod vanuit het onderwijs. Ook vanuit andere bronnen (werkloosheid, 

zij-instroom, buitenland) is er onvoldoende geschikt aanbod. 

De arbeidsmarktinstroom van gediplomeerden vanuit het voor de sector relevante - 

met name technische - beroepsonderwijs zal de komende jaren onvoldoende zijn 

om aan de stijgende (uitbreidings- en vervangings)vraag te voldoen. De sector moet 

met veel andere technische sectoren concurreren om technisch gediplomeerden. 

Van alle technisch gediplomeerden gaat maar een klein deel naar de sector. 

Bovendien gaat een niet onaanzienlijk deel van de technisch gediplomeerden (direct 

of na enige tijd) in niet-technische beroepen/ sectoren aan de slag. 

Gezien de sterke afname en ‘afroming’ in de afgelopen jaren van het aanbod 

werklozen met een voor de sector relevant beroep, zal het aanbod vanuit 

werkloosheid de komende jaren beperkt en vaak niet direct inzetbaar zijn. 

Vanwege de verwachte werkgelegenheidskrimp in de conventionele energie nemen 

de mogelijkheden voor zij-instroom de komende jaren – in theorie – toe. Er is wel 

een aantal complicerende factoren: verschillen in kennis- en competentiegebieden, 

verschillen in arbeidscultuur (productie versus kostenreductie), niet één-op-één 
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overdraagbare veiligheidscertificaten en verschillen in arbeidsvoorwaarden 

(salarisverschillen). 

De mogelijkheden voor de inzet van kennis- en arbeidsmigranten in de sector zullen 

beperkt blijven door taalbarrières. Uitzonderingen vormt wind (en in de toekomst 

mogelijk ook zon) op zee en smart industry, waar Engels naar verwachting de 

voertaal blijft.  

• De belangrijkste ontwikkeling in de aansluiting tussen vraag en aanbod zijn de 

oplopende tekorten aan met name technisch personeel. De voor de meeste voor de 

sector relevante technische beroepen nu al bestaande forse personeelstekorten 

zullen – door de verder stijgende vraag naar arbeid in de sector, de extra uitstroom 

als gevolg van vergrijzing en de achterblijvende instroom vanuit het 

beroepsonderwijs – de komende jaren alleen maar toenemen.  

Grote bedrijven hebben vaker een langere termijn visie (strategische 

personeelsplanning) en zijn beter in staat om de toenemende arbeidsvraag in de 

organisatie vorm te geven (bijvoorbeeld door middel van trainee-programma’s) dan 

(de vaak traditionelere) kleine bedrijven. Ook ontbreekt bij kleine bedrijven vaak 

de urgentie van het probleem doordat op korte termijn (een deel van) de 

personeelstekorten is op te vullen door manning agencies (en deze min of meer als 

probleemeigenaren worden gezien)..  

Kwalitatief gezien zal het type arbeid als gevolg van de energietransitie de komende 

jaren veranderen. Hoe precies, is gezien de snelle ontwikkelingen niet te zeggen. 

In ieder geval is behoefte aan verbreding van skills. Er zijn technici nodig die niet 

alleen beschikken over inhoudelijke technische kennis en vaardigheden, maar ook 

midden in de maatschappij staan en zorgen dat de energietransitie in die 

maatschappij landt (omgevingsmanagement). Het belang van soft skills neemt 

daardoor toe. Verder worden hogere eisen gesteld aan ‘digitale geletterdheid (ICT- 

en software skills). De snelle technologische ontwikkelingen in de energiesector 

vragen ook om verandercapaciteiten (inspelen op vragen uit de markt). Het belang 

van ‘leren te leren’ en ‘leven lang leren’ neemt toe. Een en ander pleit ervoor het 

initiële beroepsonderwijs vooral te richten op de ontwikkeling van meer generieke 

competenties. Verdieping en verdere ontwikkeling van technische kennis en 

vaardigheden vindt dan plaats op/vanaf de werkvloer 

 

Onderzoeksvraag 1b: Wat zijn de belangrijkste factoren die aan deze 

ontwikkelingen bijdragen? 

• De belangrijkste factoren die bijdragen aan de hierboven beschreven toename van 

de arbeidsvraag zijn politiek/beleid/wet- en regelgeving gericht op (versnelling van) 

de energietransitie en de (snelle) technologische ontwikkelingen op dit gebied. Bij 

vervangingsvraag gaat het om demografische factoren (vergrijzing van het 

personeelsbestand). 

• De belangrijkste factoren die bijdragen aan het bij de vraag achterblijven van het 

aanbod vanuit het onderwijs zijn demografische factoren (ontgroening) en de 

concurrentie tussen technische sectoren om technisch gediplomeerden. 

• De oplopende personeelstekorten zijn de resultante van de ontwikkelingen aan 

vraag- respectievelijk aanbodzijde. 

 

Oplossing voor de hierboven geschetste personeelstekorten ligt onder meer in om-, her- 

en bijscholing. Door upgrading van zittend personeel ontstaan ook doorschuifeffecten 

(in-/doorstroom van lager opgeleid personeel in de vrijkomende banen). De vraag is of 

voor de aanpak van de hierboven geschetste personeelstekorten vanuit de HCA voor de 

energiesector (vooral) op kwantiteit of kwaliteit van de arbeidsmarktinstroom dient te 

worden gestuurd. Het sturen op kwantiteit ligt o.i. minder op het pad van de HCA voor 
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de energiesector dan dat van techniek-brede organisaties/initiatieven zoals het 

Techniekpact, Platform Bètatechniek e.d. Immers - met uitzondering van installateurs - 

gaat het toch vaak om groepen technisch gediplomeerden (en werkzoekenden) die in 

meer technische sectoren werken. Er ligt dan ook een gezamenlijk belang van alle 

technische sectoren de kwantitatieve tekorten aan te pakken. De energiesector (en in 

het bijzonder het duurzame en/of op de energietransitie gerichte segment) heeft meer 

belang bij het zoveel mogelijk in kwalitatieve zin afstemmen van de opleidingen op de 

wensen en behoeften van de sector en het bijscholen van zittend personeel richting 

duurzame energie/energietransitie dan dat er wordt gestuurd op kwantiteit.  
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Bijlage 1 Tabellen en figuren 

Omgeving van de arbeidsmarkt 

 

Maatregelen op gebied van klimaat en energie in Regeerakkoord 2017-2021 

• Sluiten kolencentrales in combinatie met minimum CO2-prijs voor de 

elektriciteitssector 

• Voortzetting en verbreding SDE+- regeling 

• Meer projecten realiseerbaar in de SDE+-regeling door minimum CO2-prijs 

elektriciteitssector 

• Modernisering salderingsregeling zon-PV 

• Schuif energiebelasting 1e schijf 

• Vervallen aansluitplicht gas 

• Korting verhuurderheffing 

• Verlengen subsidieregeling energie- besparing sportaccommodaties 

• Kilometerheffing vrachtverkeer 

• Uitfasering stimulering nul-emissie auto’s 

• Heffingen voor luchtvaart 

• Investeringen in infrastructuur 

• Flexibel peilbeheer en onderwaterdrainage 

• Emissiereductie mestopslagen 

• Minder intensief landgebruik 

• Overige maatregelen landbouw76 

 

  

                                                 
76 PBL (2017). Analyse Regeerakkoord Rutte-III: effecten op klimaat en energie. 
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Top 10 technologische trends energiesector 

Figuur B1.1 10 technologische trends voor een nieuwe energierealiteit 

 

DNV-GL (2016). Technology Outlook 2025. 10 technologische trends voor een nieuwe energierealiteit. 

De top 10 van technologische trends die de basis vormen voor een ‘nieuwe energierealiteit’ 

zijn volgens de Technology Outlook 2025 van DNV-GL de volgende  

1. De elektrificatie van de energievraag zorgt ervoor dat de energie-efficiency en 

betrouwbaarheid toeneemt. We zijn een eeuw geleden begonnen met de elektrificatie 

van onze spoorlijnen en inmiddels zijn er ook steeds meer elektrische auto’s en 

vrachtwagens. Daarnaast draagt elektrisch verwarmen bij aan de efficiency, omdat nu 

op grotere schaal warmtepompen worden ingezet in plaats van andere 

verwarmingssystemen op gas of olie en systemen voor rechtstreekse elektrische 

verwarming.  

2. Nieuwe materialen binnen de energiesector, zoals grafeen voor zonnepanelen, hybride 

zonnecellen en halfgeleiders met grote band gap voor inverters, leiden ertoe dat de 

betrouwbaarheid, prestaties en efficiency van de volgende generatie zonnepanelen en 

elektriciteitsnetten worden verbeterd.  

3. De digitalisering zorgt ervoor dat we sneller over meer en betere gegevens 

beschikken. Daarnaast neemt de rekenkracht toe en wordt de communicatie tussen 

alle elementen in het elektriciteitssysteem verbeterd. Hierdoor kunnen het ontwerp, 

de planning en de werking van assets op het gebied van wind- en zonne-energie, 

transmissie, distributie en elektriciteitsverbruik worden geoptimaliseerd. De 

onderhoudskosten voor windturbines en windturbineparken worden lager. Daarnaast 

kunnen demand response-programma’s, waarbij klanten de vraag tijdens 

piekmomenten vrijwillig kunnen beperken, beter worden afgestemd op de 

afzonderlijke en veranderende behoeften van de klant. 

4. Windenergie: groter en slimmer. Windturbines worden steeds groter en zijn voorzien 

van lichtgewicht, flexibele rotorbladen en aerodynamische gondels. De 
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aerodynamische gondels, innovaties op het gebied van transmissiesystemen, nieuwe 

sensoren en slimme besturingssystemen zorgen ervoor dat de nieuwe windturbines de 

beschikbare wind beter kunnen verwerken en dat er beter kan worden ingespeeld op 

de vraag in het elektriciteitsnet. 

5. Meer dan 30 ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie leiden ertoe dat de 

kosten van zonnepanelen in de komende tien jaar met tot wel 40% afnemen. Uit de 

leercurve voor zonnepanelen blijkt dat de prijs van een module bij elke 

capaciteitsverdubbeling met 20% afneemt. In 2025 zullen zonnepanelen in vele delen 

van de wereld de goedkoopste vorm van elektriciteit zijn. 

6. De elektriciteitsopslag zal worden geoptimaliseerd voor drie ontladingstijden: 

grootverbruik, systeemondersteuning en “achter de meter.” Mogelijke technologieën 

zijn chemische batterijen voor het opslaan van zonne-energie voor consumenten, 

technologieën met hoog vermogen voor systeemondersteuning op systeemniveau en 

slimme software in batterijen om deze optimaal te kunnen gebruiken. 

7. Twee richting communicatie bij Demand Response Management (DRM) speelt in op de 

veranderende omstandigheden bij klanten om zo de grote nadelen van de twee meest 

gebruikte vormen van demand response weg te nemen. Bij de eerste vorm beheren 

energiebedrijven het programma en wordt er geen rekening gehouden met lokale 

omstandigheden en veranderende klantbehoeften. Deze vorm kan dan ook als 

opdringerig worden ervaren. Bij de tweede vorm wordt de vraag automatisch 

aangepast op basis van de reactie van consumenten op prijsprikkels. Vanuit het 

oogpunt van de systemen is deze vorm van demand response minder betrouwbaar en 

beheersbaar.  

8. Slimme, energieproducerende gebouwen. Bij het idee van een slim 

energieproducerend huis is zonne-energie de belangrijkste energiebron. Door 

systemen toe te voegen die flexibiliteit in het energiegedrag mogelijk maken, zoals 

batterijen voor de opslag van elektriciteit, warmtepompen, airconditioning en 

oplaadpunten voor elektrische voertuigen, kan het energieverbruik verder worden 

geoptimaliseerd met slimme thermostaten. Met slimme meters kan deze flexibiliteit 

worden gemeten en worden omgezet in geld. Hoewel ontwikkelingen op het gebied 

van zonne-energie en energieopslag erop lijken te wijzen dat gebouwen steeds vaker 

‘los van het netwerk’ in hun eigen energie voorzien, is de kans groter dat het 

tegenovergestelde gebeurt. Gebouwen kunnen uitgroeien tot energieknooppunten, die 

van onschatbare waarde zijn voor de benodigde flexibiliteit in elektriciteitsnetten. 

9. Zelfdenkende elektriciteitsnetten. Elektriciteitsnetten zullen in de toekomst zichzelf 

reguleren en worden voorzien van functies om zelfconfiguratie mogelijk te maken. Zo 

kunnen netwerken zelf de robuustheid en reductieverliezen reguleren, aanpassingen 

doorvoeren om spanningsschommelingen op te vangen en verstoringen beperken met 

behulp van zelfoptimalisatie. Deze ontwikkeling zal echter weer andere uitdagingen 

met zich meebrengen, onder andere met betrekking tot het garanderen van de 

veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem. Om deze uitdagingen het hoofd te 

bieden, worden nieuwe modelleringstechnieken voor het ontwerpen, testen en 

controleren van het netwerkbeheer op systeemniveau ontwikkeld.  

10. Hybride elektriciteitsnetten. Om de groei van het aandeel duurzame energie mogelijk 

te maken, moet elektriciteit over steeds langere afstanden worden gedistribueerd. De 

goedkoopste oplossing op dit gebied is te vinden in HVDC (High Voltage Direct 

Current). Bestaande AC-elektriciteitsnetten zullen zich ontwikkelen tot hybride 

elektriciteitsnetten, die worden gedefinieerd als de toevoeging van steeds meer HVDC-

aansluitingen binnen en tussen AC-elektriciteitsnetten. Op deze manier ontwikkelen 
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elektriciteitsnetten zich tot een combinatie van AC-netwerken en goed beheersbare 

DC-systemen.77 

 

 
Vraagzijde van de arbeidsmarkt 
 

Werkgelegenheid volgens Monitor Topsectoren 2017 

Tabel B1.1 Overzicht afbakening subsectoren topsector Energie 

 

Bron: CBS (2017). Monitor Topsectoren 2017. Methodebeschrijving en tabellenset. 

 

Figuur B1.2 Werknemers topsector Energie naar leeftijd, 2015 

 

Bron: CBS (2017). Monitor Topsectoren 2017. Methodebeschrijving en tabellenset; bewerking Panteia. 

  

                                                 
77 https://www.dnvgl.nl/news/technology-outlook-2025-de-10-technologische-trends-voor-een-nieuwe-

energierealiteit-63977# 
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Figuur B1.3 Werknemers topsector Energie naar geslacht, 2015 

 

Bron: CBS (2017). Monitor Topsectoren 2017. Methodebeschrijving en tabellenset; bewerking Panteia. 

 

Werkgelegenheid volgens NEV 2017 

 

Exploitatie activiteiten 

Dit zijn de winning, productie, distributie en verkoop van energieproducten, i.e. zowel voor 

conventionele als hernieuwbare energie. Hieronder vallen o.a. de winning van olie en gas, 

de aardolie-industrie (raffinaderijen), de energiebedrijven, de handel in aardolieproducten 

(groothandel, benzinestations), de opslag van energie en de decentrale opwekking van 

energie. 

 

Activiteiten uit energiegerelateerde investeringen  

Dit is een breed scala aan energiegerelateerde activiteiten die meestal direct gerelateerd 

zijn aan investeringen die nodig zijn voor de exploitatie van energie. Het betreft o.a. de 

productie van energiesystemen, de exploratie van olie en gas, bouw en installatie van 

energiesystemen en infrastructuur, isolatiewerkzaamheden, R&D en consultancy op het 

gebied van energie, overheidsdiensten en onderwijs gerelateerd aan energie.78 

 

  

                                                 
78 ECN (2017). Nationale Energieverkenning 2017. Tabellenset.  
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Tabel B1.2 Werkgelegenheid energiegerelateerde activiteiten, verslagperiode 2008, 2010, 2015 en 2016 

(realisaties) en 2017 t/m 2020 (prognoses), in voltijdbanen   

 

Bron: ECN (2017). Nationale Energieverkenning 2017. Tabellenbijlage; bewerking Panteia. 

Tabel B1.3 Werkgelegenheid activiteiten uit investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing, 

verslagperiode 2008, 2010, 2012 en 2014-2015*      

 

Bron: ECN (2017). Nationale Energieverkenning 2017. Tabellenbijlage. 

 
  

(arbeidsjaren in duizenden voltijdsequivalenten)

2008 2010 2015 20161
2017 2018 2019 2020

Totale werkgelegenheid 119,7 129,8 153,9 155,0 150,4 155,4 156,6 159,4

Exploitatie

Olie- en gaswinning 2,3 2,6 2,6 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2

Aardolieraffinaderijen 6,0 5,6 5,5 5,6 5,6 5,5 5,4 5,3

Productie elektricititeit en warmte uit fossiele brandstoffen (centraal en decentraal) 11,0 11,6 9,3 8,7 8,2 7,9 7,8 7,7

Netwerken 11,3 11,0 14,3 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8

Tankstations en opslag en groothandel in fossiele brandstoffen 12,4 13,2 13,1 13,1 13,0 12,9 12,9 12,8

Productie hernieuwbare energie 1,8 2,2 2,7 2,9 3,4 4,0 4,6 5,4

Activiteiten uit investeringen

Elektriciteitsproductie obv fossiele brandstoffen en overige conventionele energiesectoren (excl exploratie) 29,8 35,5 40,5 38,7 30,2 30,7 31,3 30,6

Exploratie van olie- en gaswinning 3,3 3,2 4,9 4,6 3,6 3,6 3,7 3,6

Netwerken 8,2 8,7 15,8 15,3 15,4 15,8 17,1 18,0

Warmte, geothermie en energie uit water 1,7 1,9 1,8 1,8 5,5 6,0 5,8 5,2

Biomassa, -gas, -brandstoffen en -raffinage 3,0 3,5 2,5 2,5 2,9 3,6 4,0 4,0

Wind 3,0 3,3 5,2 5,2 4,4 5,7 7,5 9,8

Zon 2,3 2,9 6,5 6,5 6,0 6,3 6,2 5,7

Energiebesparing2
23,6 24,5 29,3 32,9 35,1 36,5 33,4 34,2

1) De bruto werkgelegenheid voor 2016 is waar mogelijk gebaseerd op realisaties. Enkel de werkgelegenheid gerelateerd aan investeringen in hernieuwbare energie is een projectie.
2) Dit is inclusief elektrisch vervoer, smart grids, hydrogen technology en CO2 capture and storage

Realisaties Projecties

2008* 2010* 2012* 2014* 2015*

arbeidsjaren

Totaal 33 620 36 180 39 220 42 800 45 220

Naar productprofiel

   Zon PV - Fotovoltaïsch 1 510 1 980 3 930 4 350 5 690

   Zon CSP - Concentrated Solar Pow er  220  250  250  240  240

   Zon thermisch  620  690  620  590  570

   Biogas  410  450  430  440  430

   Biomassa en afval  680  840  860  810  790

   Biobrandstoffen 1 360 1 710  760  740  740

   Bio-raff inage  500  490  520  540  520

   Wind op land 1 110 1 250 1 680 2 000 1 750

   Wind op zee 1 920 2 040 2 270 2 610 3 440

   Warmte en geothermie 1 510 1 700 1 720 1 590 1 550

   Energie uit w ater  210  230  230  220  230

   Energiebesparing 22 110 22 810 23 550 24 920 25 200

   Elektrisch vervoer  370  570 1 320 2 690 3 050

   Smart grids  580  630  580  620  600

   Waterstoftechnologie  250  270  230  210  210

   CCS - CO2 opvang en opslag  260  270  260  220  220

Naar procesprofiel

   R&D 3 100 3 210 3 260 3 250 3 220

   Consultancy 2 940 3 220 3 690 4 370 4 870

   Transport  240  300  410  400  370

   Voorbew erking / grondstofproductie  330  400  430  400  400

   Toelevering, assemblage en constructie 7 970 8 360 8 570 8 780 9 010

   Installatie en onderhoud 19 030 20 690 22 850 25 590 27 350

Bron: CBS.
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Verandering in werkgelegenheid door energietransitie 

Figuur B1.4A Verandering in vraag naar arbeid door energietransitie naar sector in de periode tot 2030, 

basispad en 95%-reductiescenario  

 

PBL (2018). Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt. Een quickscan.  
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Figuur B1.4B Onderliggende veranderingen in vraag naar arbeid door energietransitie naar sector in de periode 

tot 2030, basispad en 95%-reductiescenario  

 

PBL (2018). Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt. Een quickscan.  
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Figuur B1.5 Verandering in vraag naar arbeid door energietransitie naar provincie in de periode tot 2030, 

basispad en 95%-reductiescenario  

 

PBL (2018). Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt. Een quickscan.  

 

Vacatures 

Figuur B1.6 Openstaande vacatures in de sectoren delfstoffenwinning en energievoorziening, jaargemiddelden, 

2010-2016 

 

Bron: CBS Statline; bewerking Panteia 
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Figuur B1.7 Openstaande vacatures in de energiesector, januari 2013 – januari 2018 

 

Bron: kWh People/Energeia 
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Tabel B1.4 Openstaande vacatures in de energiesector naar bedrijf, juli 2016 – juli 2017 

 

Bron: kWh People/Energeia 
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Aanbodzijde van de arbeidsmarkt 

 

Aanbod vanuit het onderwijs 

 

Monitor Topsectoren (mbo, hbo en wo) 

Tabel B1.5 Overzicht afbakening opleidingen topsector Energie 

 

De deels aan de topsector Energie toegekende SOI-codes betreffen opleidingen gerelateerd aan een 

bepaald onderwerp. Het gaat om de volgende acht opleidingen voor het meest recent gemeten jaar:  

 

 

Bron: CBS (2017). Monitor Topsectoren 2017. Methodebeschrijving en tabellenset. 

Figuur B1.8 Behaalde hoofddiploma’s in aan topsector Energie gerelateerde mbo, hbo en wo, 2010/11 tot en 

met 2014/15 

 

Bron: CBS (2017). Monitor Topsectoren 2017. Methodebeschrijving en tabellenset; bewerking Panteia. 
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Vereniging Hogescholen (hbo) 

Tabel B1.6 Behaalde hbo-diploma’s aan de voor de (duurzame) energiesector meest relevante opleidingen, 

totaal bèta-techniek en totaal alle opleidingen, 2010/11 t/m 2016/2017 

 

 

 

*WEI = werktuigbouwkundig, elektrotechnisch en installatietechnisch; **Overig = breder technisch; 

combi techniek met bedrijfskunde, informatica e.d. 

 

NB. In het bovenste deel van de tabel zijn opleidingen met in 2016/2017 minder dan 10 diploma’s of 

opleidingen die dat studiejaar niet meer bestaan, weggelaten. De aantallen zijn wel verwerkt in het 

onderste deel van de tabel. Het gaat om de volgende opleidingen: 

 

 

Bron: Vereniging Hogescholen (Feiten en Cijfers); bewerking Panteia. 

  

inschr_jaar 2016/17

Opleiding 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 tov 2010/11

ad civiele techniek projectvoorbereiding en -realisatie                                                                 10 15 18 11 11 16 13 30,0%

ad integraal bouwmanagement                                                                                             17 ntb

b bouwkunde 695 821 757 736 623 743 687 -1,2%

b built environment 891 919 876 833 750 744 677 -24,0%

b civiele techniek 302 355 298 325 332 368 390 29,1%

b bio-informatica 35 23 23 30 36 44 60 71,4%

b chemie 260 308 252 278 314 303 379 45,8%

b chemische technologie 138 138 137 128 147 164 173 25,4%

b milieukunde (techniek) 64 40 34 28 27 38 40 -37,5%

b technische natuurkunde 87 72 68 81 78 97 96 10,3%

ad engineering                                                                                                          3 3 23 45 32 ntb

ad maintenance & mechanics                                                                                              1 5 12 11 11 ntb

b elektrotechniek 684 588 535 423 467 491 457 -33,2%

b engineering 391 428 366 357 390 470 440 12,5%

b werktuigbouwkunde 765 870 825 759 817 835 925 20,9%

ad projectleider techniek                                                                                               16 10 9 10 20 21 47 193,8%

ad technische bedrijfskunde                                                                                             24 39 38 43 35 34 26 8,3%

b applied science 152 146 101 143 100 138 144 -5,3%

b technische bedrijfskunde 809 859 860 787 814 790 927 14,6%

b technische informatica 133 159 121 142 82 77 75 -43,6%

Opleidingscluster

Bouwkundig 1.913 2.118 1.962 1.906 1.716 1.874 1.792 -6,3%

Procestechnisch/natuurwetensch. 598 603 537 562 619 660 755 26,3%

WEI* 1.861 1.934 1.761 1.590 1.757 1.897 1.883 1,2%

Overig** 1.215 1.292 1.202 1.199 1.115 1.073 1.225 0,8%

Subtotaal 5.587 5.947 5.462 5.257 5.207 5.504 5.655 1,2%

Totaal sector bèta-techniek 10.566 11.269 10.368 10.538 11.104 11.733 12.519 18,5%

Totaal alle opleidingen 67.677 71.169 64.526 66.089 69.626 71.173 73.964 9,3%

ad bouwkunde

ad bouwtechnisch medewerker                                                                                             

ad civiele techniek directievoering (opgeheven)                                                                          

ad chemische technologie                                                                                                

b chemie

ad constructeur werktuigbouwkunde                                                                                       

ad elektrotechniek                                                                                                      

ad elektrotechniek/energietechniek                                                                                      

ad engineering                                                                                                          

ad werktuigbouwkunde                                                                                                    

b industriele automatisering

b international maintenance management (joint degree)                                                                   

ad technische informatica (opgeheven)                                                                                          

b aot - techniek

b business engineering
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Tabel B1.6B Behaalde hbo-diploma’s aan de voor de (duurzame) energiesector relevante ICT-opleidingen 

2010/11 t/m 2016/2017 

 

Figuur B1.9 Behaalde hbo-diploma’s aan de voor de (duurzame) energiesector relevante opleidingen, 2010/11 

t/m 2016/2017 

 

*WEI = werktuigbouwkundig, elektrotechnisch en installatietechnisch; Overig = breder technisch; 

combi techniek met bedrijfskunde, ICT e.d. 

Bron: Vereniging Hogescholen (Feiten en Cijfers); bewerking Panteia 

 

SBB (mbo) 

Tabel B1.7 Behaalde mbo-diploma’s in de voor de (duurzame) energiesector relevante marktsegmenten, 

2011/12 t/m 2015/16 

Marktsegment 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

tov 

2011/12 

Afbouw en onderhoud 1.577 1.531 1.287 1.528 1.194 -24,3% 

Burgerlijke en utiliteitsbouw 4.342 3.917 3.524 2.950 2.680 -38,3% 

Metaal en metalektro 5.802 5.748 5.828 6.385 6.272 8,1% 

Technische installaties en systemen 5.659 4.913 4.430 4.414 3.639 -35,7% 

Procesindustrie en laboratoria 2.808 3.003 3.014 3.181 2.845 1,3% 

Subtotaal 20.188 19.112 18.083 18.458 16.630 -17,6% 

Totaal alle opleidingen 179.268 182.527 178.293 168.061 154.883 -13,6% 

Bron: SBB (Doelmatigheidscijfers); bewerking Panteia. 
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Figuur B1.10 Behaalde mbo-diploma’s in de voor de (duurzame) energiesector relevante marktsegmenten, 

2011/12 t/m 2015/16 

 

Bron: SBB (Doelmatigheidscijfers); bewerking Panteia. 
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Tabel B1.8 Behaalde mbo-diploma’s in voor de (duurzame) energiesector meest relevante marktsegmenten, 

verder uitgesplitst naar opleiding (meest relevante opleidingen gearceerd), 2011/12 t/m 2015/16 

Marktsegment/opleiding 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Afbouw en onderhoud           

Dekvloeren leggen <10 13 - <10 - 

Glaszetten 12 30 <10 <10 <10 

Industriële lakverwerking 23 51 51 51 32 

Kaderfunctie afbouw, onderhoud en interieur 269 263 240 264 201 

Onderhoud- en verbouwbedrijf 157 133 182 341 298 

Plafond-/wandmontage 33 17 <10 15 <10 

Restauratiestukadoren - 14 - - - 

Schilderen 767 749 615 617 483 

Specialist schilderen 87 72 87 85 77 

Stukadoren 223 189 108 143 88 

Burgerlijke en utiliteitsbouw           

Metselen 404 319 274 153 128 

Middenkader bouw en infra 1192 1172 1110 1068 934 

Timmeren 2619 2183 1852 1495 1459 

Werkvoorbereiden/uitvoeren 127 243 288 234 159 

Metaal en metalektro           

Human technology 16 20 <10 30 43 

Isolatiewerken <10 14 31 - - 

Mechatronica 902 1114 1157 1389 1278 

Mechatronische systemen 271 227 225 222 353 

Metaalbewerken 1437 1498 1429 1629 1553 

Middenkader engineering 1870 1942 1982 1985 2059 

Precisietechniek 429 432 476 582 547 

Service- en onderhoudstechniek 168 109 151 135 149 

Technisch tekenen 18 23 12 18 18 

Vliegtuigbouw 14 17 15 17 15 

Vliegtuigonderhoud 605 273 246 296 194 

Werkvoorbereiden/uitvoeren 68 79 96 82 63 

Technische installaties en systemen           

Elektrotechnische installaties 2319 2100 1959 1951 1643 

Elektrotechnische systemen en installaties 117 148 150 179 110 

Koude en klimaatsystemen 82 107 97 101 103 

Service- en onderhoudstechniek 1236 794 660 657 591 

Technisch tekenen 106 115 96 102 32 

Werktuigkundige installaties (montage) 1547 1414 1227 1232 986 

Werkvoorbereiden/uitvoeren 252 235 241 192 174 

Procesindustrie en laboratoria           

Analisten 792 742 870 918 1008 

Industrieel onderhoud 29 20 41 58 45 

Industriële processen 1579 1791 1702 1727 1248 

Operationele techniek 158 183 202 236 269 

Procestechniek 250 267 199 242 275 

Bron: SBB (Doelmatigheidscijfers); bewerking Panteia. 

  



 

 

 

C12128  

 45 
 

 

Figuur B1.11 Behaalde mbo-diploma’s in de voor de (duurzame) energiesector relevante marktsegmenten naar 

niveau en leeerweg, vergelijking 2011/12 en 2015/16 

 

 

Bron: SBB (Doelmatigheidscijfers); bewerking Panteia. 
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OCW (prognoses mbo, hbo en wo) 

Tabel B1.9 Prognose studentenaantallen mbo (exclusief niveau 1), hbo en wo naar onderwijssector, 2018/19 

tot en met 2023/24 

Niveau en sector 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Mutatie 
23/24 tov 
18/19 

MBO 2-4        

Techniek 155,7 158,8 159,3 157,7 155,9 153,1 -1,7% 

Zorg & welzijn 149,9 149,7 148,2 146 144,3 141,8 -5,4% 

Economie 142,2 140,4 138,2 135,5 133,1 130,2 -8,4% 

Groen 24 23,4 22,6 21,7 20,6 19,6 -18,3% 

Totaal mbo 2-4 471,7 472,3 468,3 460,9 454 444,8 -5,7% 

HBO        

Onderwijs 56,2 55,2 54,3 53,2 51,8 50,4 -10,3% 

Techniek 92,3 93,5 94,3 94,5 94 93,3 1,1% 

Gezondheidszorg 47,6 47,6 47,4 47,2 46,5 46 -3,4% 

Economie 155,1 153,5 152,1 150,6 148,4 146,3 -5,7% 

Gedrag & maatschappij 63,4 61,8 60,5 59,3 57,8 56,7 -10,6% 

Taal & cultuur 16,5 16,5 16,5 16,5 16,3 16,1 -2,4% 

Groen 12,5 12,9 13,3 13,6 13,9 14 12,0% 

Totaal hbo 443,7 441,1 438,4 434,7 428,9 422,7 -4,7% 

WO        

Onderwijs 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 -20,0% 

Natuur 32,5 33,6 34,7 35,5 36,3 37 13,8% 

Techniek 41,8 42,8 43,7 44,6 45,5 46,3 10,8% 

Gezondheidszorg 32,7 32,8 33,1 33,6 34,1 34,7 6,1% 

Economie 42,8 43,6 44,4 45,1 45,7 46,3 8,2% 

Rechten 27,9 28 28,2 28,4 28,7 29 3,9% 

Gedrag & maatschappij 48,6 49,2 49,9 50,7 51,5 52,2 7,4% 

Taal & cultuur 34,3 34,9 35,3 35,8 36,4 36,9 7,6% 

Groen 12,2 12,9 13,7 14,4 15,2 16 31,1% 

Totaal wo 274,4 279,3 284,4 289,7 294,9 299,6 9,2% 

Bron: Ministerie van OCW (2017). Referentieraming 2017; bewerking Panteia.  
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Overig aanbod 

 

Tabel B1.10 Niet-werkende werkzoekenden naar voor de (duurzame) energiesector relevante BRC-groep en totaal alle beroepen, januari-december 2017 

 

2017 

            

BRC Groep jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec mutatie  

dec tov jan 

Biologen en natuurwetenschappers 2.151 2.132 2.174 2.204 1.515 1.286 1.129 1.070 1.053 998 985 954 -55,65% 

Bouwarbeiders afbouw 3.570 3.550 3.682 3.888 3.241 2.937 2.590 2.504 2.486 2.392 2.380 2.320 -35,01% 

Elektriciens en elektronicamonteurs 6.557 6.521 6.737 7.069 5.889 5.362 4.843 4.672 4.600 4.401 4.354 4.269 -34,89% 

Elektrotechnisch ingenieurs 1.253 1.238 1.261 1.280 1.033 933 869 841 819 788 774 742 -40,78% 

Ingenieurs (geen elektrotechniek) 2.628 2.600 2.648 2.669 1.973 1.742 1.593 1.507 1.469 1.405 1.363 1.317 -49,89% 

Lassers en plaatwerkers 4.278 4.264 4.439 4.700 4.041 3.740 3.394 3.313 3.312 3.163 3.123 3.068 -28,28% 

Loodgieters en pijpfitters 3.773 3.743 3.841 3.977 3.173 2.903 2.621 2.531 2.483 2.368 2.325 2.239 -40,66% 

Machinemonteurs 4.040 4.026 4.134 4.276 3.504 3.275 3.035 2.921 2.883 2.726 2.686 2.614 -35,30% 

Metaalbewerkers & constructiewerkers 5.324 5.299 5.532 5.845 5.007 4.574 4.183 4.081 4.055 3.919 3.874 3.765 -29,28% 

Procesoperators 2.312 2.311 2.353 2.416 2.017 1.868 1.708 1.650 1.614 1.531 1.503 1.446 -37,46% 

Productieleiders industrie en bouw 2.391 2.371 2.383 2.435 1.923 1.762 1.593 1.515 1.491 1.433 1.398 1.353 -43,41% 

Technici bouwkunde en natuur 5.561 5.528 5.620 5.737 4.608 4.202 3.798 3.651 3.612 3.435 3.376 3.249 -41,58% 

Totaal alle beroepen 868.858 865.210 900.828 959.219 818.183 749.051 685.120 663.482 656.915 631.292 624.700 611.456 -29,63% 

Bron: Arbeidsmarktcijfers UWV; bewerking Panteia
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Confrontatie van vraag en aanbod 
 

Kwantitatieve discrepanties 

 

De Spanningsindicator Arbeidsmarkt van UWV – ontwikkeld in samenwerking met 

Panteia - wordt berekend door het geschatte totaal aantal openstaande vacatures te delen 

door het aantal bij UWV ingeschreven niet-werkende werkzoekenden die korter dan een 

half jaar werkloos zijn. De indicator kan een getal geven tussen 0 en oneindig. Hoe hoger 

het getal, hoe hoger de spanning op de arbeidsmarkt voor werkgevers. Bij een indicator 

van 0 is de arbeidsmarkt zeer ruim, want er zijn geen openstaande vacatures. Bij veel 

openstaande vacatures ten opzichte van het aantal kortdurend werklozen is de 

arbeidsmarkt zeer krap. Door een tijdreeksanalyse uit te voeren zijn de grenzen bepaald. 

Er wordt uitgegaan van een indeling in vijf categorieën: zeer ruim, ruim, gemiddeld, krap 

en zeer krap. 

Tabel B1.11 Spanningsindicator Arbeidsmarkt naar voor de (duurzame) energiesector relevante BRC-groep en 

totaal, 3e kwartaal 2016 en 3e kwartaal 2017 

BRC Groep Q3 2016 Q3 2017 

Biologen en natuurwetenschappers ruim gemiddeld 

Bouwarbeiders afbouw krap zeer krap 

Elektriciens en elektronicamonteurs krap zeer krap 

Elektrotechnisch ingenieurs krap zeer krap 

Ingenieurs (geen elektrotechniek) krap zeer krap 

Lassers en plaatwerkers krap krap 

Loodgieters en pijpfitters gemiddeld krap 

Machinemonteurs zeer krap zeer krap 

Metaalbewerkers en constructiewerkers krap krap 

Procesoperators zeer ruim ruim 

Productieleiders industrie en bouw gemiddeld krap 

Technici bouwkunde en natuur krap krap 

Totaal alle beroepen gemiddeld gemiddeld 

Bron: Arbeidsmarktcijfers UWV; bewerking Panteia. 
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Figuur B1.12 Spanning op de arbeidsmarkt door energietransitie naar provincie in de periode tot 2030, basispad 

en 95%-reductiescenario 

  

PBL (2018). Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt. Een quickscan.  

 

Kans op Werk (KOW) van SBB toont de toekomstige kansen voor afgestudeerde mbo-

studenten. Het gaat om de kans dat een schoolverlater een baan vindt in het verlengde 

van zijn opeiding. KOW confronteert de verwachte vraag (aanta; vacatures geschikt voor 

schoolverlaters) met het verwachte aanbod (aantal schoolverlaters, baanwisselaars en 

kortdurend werklozen. De berekening gaat uit van een student die nu met de opleiding 

begint en die in de normale studieduur afrondt. Dus wat is de kans op werk over twee 

jaar bij een opleiding met tweejarige opleidingsduur en wat is de kans over drie jaar bij 

een opleiding met een driejarige opleidingsduur. De kansen worden uitgedrukt op een 

vijfpuntsschaal: geringe, matige, voldoende, ruim voldoende, goede kansen. KOW laat 

de kansen zien op het niveau van de afzonderlijke kwalificaties en arbeidsmarktregio’s 

(35). Elk jaar heeft een actualisatie plaats. KOW 2018 betreft de periode 2019 tot en 

met 2022. 
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Tabel B1.14 Kans op Werk 2018 naar voor de (duurzame) energiesector meest relevante mbo-opleidingen in 

de marktsegmenten afbouw & onderhoud, burgerlijke & utiliteitsbouw, metaal & metalektro, 

technische installaties & systemen en procesindustrie en laboratoria 

Marktsegment/opleiding KOW 2018 

Afbouw en onderhoud 

 

Glaszetten nb 

Kaderfunctie afbouw, onderhoud en interieur matig 

Onderhoud- en verbouwbedrijf ruim voldoende 

Plafond-/wandmontage ruim voldoende 

Burgerlijke en utiliteitsbouw  

Metselen ruim voldoende 

Middenkader bouw en infra ruim voldoende 

Timmeren voldoende 

Werkvoorbereiden/uitvoeren nb 

Metaal en metalektro  

Isolatiewerken nb 

Metaalbewerken ruim voldoende 

Middenkader engineering ruim voldoende 

Precisietechniek goed 

Service- en onderhoudstechniek goed 

Technisch tekenen voldoende 

Werkvoorbereiden/uitvoeren goed 

Technische installaties en systemen  

Elektrotechnische installaties ruim voldoende 

Elektrotechnische systemen en installaties goed 

Koude en klimaatsystemen ruim voldoende 

Service- en onderhoudstechniek goed 

Technisch tekenen voldoende 

Werktuigkundige installaties (montage) goed 

Werkvoorbereiden/uitvoeren nb 

Procesindustrie en laboratoria  

Industrieel onderhoud nb 

Industriële processen goed 

Operationele techniek voldoende 

Procestechniek ruim voldoende 

nb = niet bekend (geringe celvulling) 

Bron: SBB (Doelmatigheidscijfers); bewerking Panteia. 

Kwalitatieve discrepanties 

Tabel B1.15 Ontwikkeling cao-lonen per uur (inclusief bijzondere beloningen) in de sectoren industrie, 

energievoorziening en bouwnijverheid en totaal alle sectoren, 2010-2017 

Sector (SBI-2008) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A-U Alle economische activiteiten 100 101,1 102,5 103,7 104,6 106,1 108 109,6 

C Industrie 100 101,1 102,9 104,5 106,1 107,7 109,3 111,4 

D Energievoorziening 100 101,2 102,7 104,5 105,2 106 107,4 108,6 

F Bouwnijverheid 100 100,5 102,4 103,8 104,1 105,4 108,3 110,5 

Bron: CBS Statline; bewerking Panteia 
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Figuur B1.13 Ontwikkeling cao-lonen per uur (inclusief bijzondere beloningen) in de sectoren industrie, 

energievoorziening en bouwnijverheid en totaal alle sectoren, 2010-2017 

  

Bron: CBS Statline; bewerking Panteia 

  

100

102

104

106

108

110

112

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A-U Alle economische activiteiten C Industrie

D Energievoorziening F Bouwnijverheid



 

 

 

C12128  

 53 
 

 

Tabel B1.16 Arbeidsomstandigheden werknemers, sector energievoorziening en totaal alle sectoren, 2016 

Onderwerpen  

A-U Alle 

economische 

activiteiten 

D Energie- 

voorziening 

Arbeidsongevallen    

Totaal werknemers met een ongeval % 3 1,3 

Werknemers ongeval zonder verzuim % 1,6 1,3 

Werknemers ongeval 1 dag of meer verzuim % 1,4 0 

Werknemers ongeval 4 dagen of meer verzuim % 1 0 

Letsel van recentste ongeval:    

- Lichamelijk letsel % 1,8 1 

- Geestelijk letsel % 0,4 0 

- Onderscheid niet te maken % 0,5 0,3 

- Letsel onbekend % 0,2 0 

Duurzame inzetbaarheid    

Tevredenheid:    

- Tevreden met arbeidsomstandigheden % 73,5 79,4 

- Tevreden met werk % 77 75,9 

Langer doorwerken:    

- Leeftijd willen doorwerken jaar 62,8 62,5 

- Leeftijd in staat doorwerken jaar 62,5 64 

Actuele inzetbaarheid:    

- Voldoen aan fysieke eisen werk % 90,8 93,1 

- Voldoen aan psychische eisen werk % 91,2 94,4 

- Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever % 49,7 59 

- Makkelijk nieuwe baan andere werkgever % 59,6 59,6 

Fysieke arbeidsbelasting    

Regelmatig veel kracht zetten % 20,3 5,7 

Geluid en trillingen:    

- Regelmatig hard praten % 7,2 8,2 

- Regelmatig te maken met trillingen % 9 2,8 

Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen:    

- Gevaarlijk werk % 4,1 10,2 

- Waterige oplossingen % 15,7 4,6 

- Stoffen op huid % 8,9 2,8 

- Ademt stoffen in % 7,8 3,3 

- Besmette personen % 5,7 1,6 

Werkhouding:    

- In ongemakkelijke werkhouding werken % 10,1 5,6 

- Tijdens werk repeterende beweging maken % 33,9 25,5 

- Uur per dag aan beeldscherm voor werk uren 3,9 6,2 

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)    

Werkdruk:    

- Erg snel werken % 36,1 23,8 

- Heel veel werk doen % 45 35,9 
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- Extra hard werken % 30,5 19,3 

Zelfstandigheid in het werk:    

- Zelf beslissen % 59,8 75,3 

- Volgorde werkzaamheden bepalen % 61,4 76 

- Werktempo bepalen % 55,7 72,6 

- Oplossingen bedenken % 67,7 87,6 

- Verlof nemen % 48,2 65,6 

- Werktijden bepalen % 23,9 43,5 

Emotioneel belastend werk:    

- Emotioneel moeilijke werksituaties % 8 4,7 

- Emotioneel veeleisend werk % 12,1 4,7 

- Emotioneel betrokken bij werk % 13,1 9 

Slachtofferschap op het werk:    

- Ongewenste seksuele aandacht van klanten % 5,5 0,4 

- Ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega's % 2,1 1,6 

- Intimidatie door klanten % 19,2 12,1 

- Intimidatie door leidinggevenden of collega's % 11,1 11,3 

- Lichamelijk geweld door klanten  % 5,8 1 

- Lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega's % 0,5 0 

- Pesten door klanten % 5,5 2,7 

- Pesten door leidinggevenden of collega's % 8,3 6,2 

Burn-out klachten:    

- Burn-out klachten % 14,6 10,1 

- Emotioneel uitgeput % 13,5 9,4 

- Leeg voelen % 30 23,8 

- 's Ochtends moe voelen % 18,9 15,9 

- Vergt veel om met mensen te werken % 10,7 7,9 

- Uitgeput door werk % 13,4 9,3 

Bron: CBS Statline; bewerking Panteia 
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