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1. Inleiding 

1.1. Achtergrond 

De Topsector Energie (TSE) stimuleert nieuwe initiatieven die de transitie naar duurzame energie versnellen. 

Verondersteld wordt dat de energietransitie nieuwe bedrijvigheid creëert en de internationale 

concurrentiepositie versterkt.  

De energietransitie vereist tegelijkertijd ook extra werknemers met aanvullende of andere vaardigheden. Op 

dit moment is het arbeidsaanbod in de energietransitie een groot probleem, zo blijkt uit diverse onderzoeken.1  

De ambitie van de Human Capital Agenda (HCA) is om randvoorwaarden te creëren voor de gewenste 

werkgelegenheidsgroei. Er is een ‘Plan van aanpak HCA’ gemaakt voor de periode 2015 tot en met 2017 met 

daarin de volgende prioriteiten (tevens werkpakketten): 

1. Vergroten van zij-instroom (meer energietechnici op de arbeidsmarkt);  

2. Interesse bij jongeren voor energiesector inbedden in vo;  

3. Vergroten van instroom in energiesector (via topsectorbeurzen);  

4. Vernieuwing huidige opleidingsaanbod beroepsonderwijs (beter aansluitend bij 

arbeidsmarktbehoefte);  

5. Permanente scholing docenten in het beroepsonderwijs (‘energy in transition’).  

1.2. Doel- en vraagstelling 

Doel van het evaluatieonderzoek is om te leren van de ervaringen met de HCA TSE tot nu toe en de HCA TSE 

voor de toekomst, qua inhoud en organisatie, zo nodig, aan te scherpen.  

Het onderzoek bestaat enerzijds uit terugkijken (in hoeverre hebben de acties en organisatie tot nu toe 

bijgedragen aan het realiseren van de gestelde ambities?) en anderzijds uit vooruitblikken (in hoeverre is er 

aanleiding om de gestelde doelen, acties en organisatie richting de toekomst bij te stellen?).  

In de evaluatie staan vijf onderzoeksvragen centraal: 

1. Wat zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de (duurzame) energiesector? 

a. Wat zijn de belangrijkste recente 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)?  

b. Wat zijn de belangrijkste factoren die aan deze ontwikkelingen hebben bijgedragen?  

2. In hoeverre zijn de gestelde ambities van de HCA gerealiseerd? In hoeverre hebben de acties (en 

bijbehorende producten) en organisatie van de HCA hieraan bijgedragen?  

3. In hoeverre heeft de HCA bijgedragen aan de ambitie van de TSE op het gebied van de 

arbeidsmarkt in de (duurzame) energiesector?  

4. Is deze bijdrage wenselijk en voldoende? Zo niet, wat is dan anders en/of meer nodig?  

                                                                 
1 Zie bijvoorbeeld: SER (2018). ‘Ontwerpadvies Energietransitie en werkgelegenheid’. 
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5. Welke aanbevelingen zijn- mede op basis van de beantwoording van onderzoeksvraag 1 tot en met 

4 - te formuleren voor de inhoud (ambities, acties en bijbehorende producten) en organisatie van 

een volgende HCA?  

1.3. Aanpak onderzoek 

In het onderzoek is door de onderzoekers op diverse wijzen informatie verzameld.  

Ten eerste is er uitgebreid documentonderzoek uitgevoerd, zowel naar de activiteiten van de HCA-organisatie 

als naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.  

Ten tweede is er een secundaire kwantitatieve analyse toegepast op bestaande databronnen rondom de 

arbeidsmarkt van de energietransitie.2  

Ten derde zijn er diverse (groeps)gesprekken gevoerd met onder meer betrokkenen en belanghebbenden.3 De 

categorieën van stakeholders die zijn geïnterviewd zijn in te delen in: 

• Vertegenwoordigers van de HCA-organisatie, de Topsector Energie, de Topconsortia voor Kennis en 

Innovatie (TKI’s’); 

• Vertegenwoordigers van ministeries; 

• Vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen; 

• Vertegenwoordigers van bedrijven; 

• Vertegenwoordigers van overige organisaties. 

1.4. Leeswijzer 

De opbouw van deze notitie volgt de vijf achtereenvolgende onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen zijn als 

volgt gecategoriseerd: 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt (onderzoeksvraag 1);  

In hoofdstuk 3 wordt de uitvoering van de acties en de realisatie van de ambities in de periode 2015 tot 2017 

beschreven en beschouwd (onderzoeksvragen 2 en 3). Dit is het onderdeel ‘terugkijken’;  

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de toekomst en worden aanbevelingen gedaan voor inhoud en organisatie 

van de HCA in de toekomst (onderzoeksvragen 4 en 5). Dit is het onderdeel ‘vooruitblikken’. 

In de bijlagen bij deze notitie hebben wij een overzicht van de gesprekspartners (bijlage 1) en een overzicht van 

instrumentarium (bijlage 2, waarnaar wordt verwezen in de tekst van hoofdstuk 4).  

Als separate bijlage is het uitgevoerde arbeidsmarktonderzoek bijgevoegd. Dit bevat de achtergrondinformatie 

waarop hoofdstuk 2 is gebaseerd (onderzoeksvraag 1).  

 
  

                                                                 
2 Zie de separate bijlage. 
3 Voor een volledig overzicht van de gesprekspartners, zie bijlage 1 achter in dit document. 
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2. Arbeidsmarkt in de 
energiesector 

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de arbeidsmarkt in de energiesector beschouwd. We beschrijven determinanten die 

spelen op het gebied van de vraag naar arbeid in de energiesector en geven antwoord op de eerste (van de vijf) 

onderzoeksvragen, namelijk de vraag die betrekking heeft op de arbeidsmarkt in de energiesector. Aan het eind 

zijn de hoofdbevindingen beschreven. De onderzoeksvraag die hiermee wordt beantwoord is: 

1. Wat zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de (duurzame) energiesector? 

a.  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)? 

b. Wat zijn de belangrijkste factoren die aan deze ontwikkelingen bijdragen? 

2.2. Voorafgaand 

In de afgelopen periode zijn diverse studies en onderzoeken verschenen waarin concrete getallen worden 

genoemd aangaande de vraag naar arbeid. We hechten eraan te (blijven) benadrukken dat de vraag naar 

arbeid, met name op de langere termijn, tussen vijf en dertig jaar, in de energiesector afhankelijk is van 

tenminste vier determinanten die ieder onzeker zijn: 

• De technologische ontwikkeling. Nu ligt in de transitie de nadruk vooral op wind en zon, en blijven 

waterstof en geothermie ondergeschikt. Technologische vondsten kunnen deze rangorde fundamenteel 

veranderen. Bovendien kan de aard van het werk door technologische ontwikkeling veranderen. Zo is 

bijvoorbeeld de vraag of turbine-onderhoud (van windmolens) in de toekomst door arbeid ter plekke dan 

wel door drones zal plaatsvinden. 

• De economische ontwikkeling. Het is onzeker in welke mate de productie van kapitaalgoederen in de 

toekomst in Nederland zal plaats vinden, dan wel elders. Ook is onzeker hoe de financiering van de verdere 

transitie zal plaatsvinden nadat het laaghangend fruit is geplukt. 

• De maatschappelijke ontwikkeling. Onzeker is hoe het gedrag van individuele burgers zich in de toekomst 

zal ontwikkelen. In welke mate houden zij bijvoorbeeld op met fysieke mobiliteit en vervangen zij die door 

virtuele mobiliteit? 

• Toenemende investeringen in duurzame energie. Op middellange termijn, in de eerstvolgende vijf jaar, is 

de kans groot, dat bij een geslaagd Klimaatakkoord, de investeringen in duurzame energie sterk zullen 

toenemen. 
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2.3. Belangrijkste ontwikkelingen arbeidsmarkt (duurzame) 
energiesector 

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)? 

 

Algemeen: We spreken over een nationale arbeidsmarkt, maar deze wordt uiteraard sterk beïnvloed door 

internationale migratiepatronen. Voor analytische doeleinden is vaak het regionale niveau adequaat, omdat 

regionale ontwikkelingen sterk uiteenlopen. Dit brengt ook met zich dat het regionale niveau ook relevant is in 

het gesprek over beïnvloeding van de arbeidsmarkt. 

Vraagzijde:  

• 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 Nationale Energieverkenning (NEV) 2017 zal het doel van het Energieakkoord 

2014-2020 in dezen echter niet worden gehaald. De extra vraag naar arbeid is lager dan eerder ingeschat en 

de realisatie blijft daardoor 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 vraag neemt daardoor toe. 

• Alle provincies laten volgens PBL een toename van het aantal arbeidsplaatsen zien. 4 Die toename is het 

sterkst in Noord-Brabant en Gelderland, vooral omdat in deze provincies de groeisector machinebouw 

sterk is vertegenwoordigd.  

 

Aanbodzijde 

• 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 tot nu toe onvoldoende 

geschikt aanbod. Dit geldt met name voor hbo en mbo. 

• 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. Er is een tekort aan technisch gediplomeerden en de sector moet daardoor 

met veel andere technische sectoren concurreren. Van alle technisch gediplomeerden gaat maar een klein 

deel naar de sector (en als de economie blijft doorgroeien zal de druk op het technisch segment alleen maar 

groter worden en wordt de concurrentie tussen werkgevers om technisch personeel binnen te halen ook 

steeds groter). 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. 

                                                                 
4 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. 
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• 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 een-

op-een overdraagbare veiligheidscertificaten en verschillen in arbeidsvoorwaarden (salarisverschillen). 

• De mogelijkheden voor de inzet van kennis- en arbeidsmigranten in de sector zullen beperkt blijven door 

taalbarrières. Uitzondering vormt wind (en in de toekomst mogelijk ook zon) op zee, waar Engels naar 

verwachting de voertaal blijft. 

 

Aansluiting vraag- en aanbodzijde arbeidsmarkt 

• De belangrijkste ontwikkeling in de aansluiting tussen vraag en aanbod is het oplopen van de tekorten aan 

met name technisch personeel.  

• De nu al bestaande forse personeelstekorten (voor de meeste van de voor de sector relevante technische 

beroepen) zullen - door de verder stijgende vraag naar arbeid in de sector, de extra uitstroom als gevolg van 

vergrijzing, de achterblijvende instroom vanuit het beroepsonderwijs en de sterke onderlinge concurrentie 

om gediplomeerden tussen de verschillende technische sectoren - de komende jaren alleen maar toenemen.  

• De toekomstige spanning op de arbeidsmarkt is in het 95%-reductiescenario overal groot, maar volgens PBL 

het grootst in de provincies buiten de Randstad, met name in Zeeland, Drenthe, Noord-Brabant en 

Friesland.5  

• 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). 

• Als het gaat om de vraag naar arbeidskrachten bij het bedrijfsleven, dan is het relevant te erkennen dat hét 

bedrijfsleven niet bestaat. Er is een grote variëteit aan bedrijven en hun behoeften zijn ook gevarieerd. 

Sommige bedrijven zeggen behoefte te hebben aan specifiek opgeleide arbeidskrachten, waar andere 

bedrijven juist behoefte hebben aan meer generiek opgeleide werknemers. 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. Bij kleine bedrijven ontbreekt soms de urgentie van het probleem 

doordat op korte termijn (een deel van) de personeelstekorten op te vangen zijn door uitzendbureaus, 

detacheringsbureaus, en dergelijke (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. Er zijn technici nodig die niet alleen beschikken 

over inhoudelijke technische kennis en vaardigheden, maar ook over omgevingsmanagement en sociale 

vaardigheden (waarmee ze kunnen zorgen dat de energietransitie in die maatschappij landt). De snelle 

technologische ontwikkelingen in de energiesector vragen bij medewerkers ook om verandercapaciteiten 

(inspelen op vragen uit de markt). Het belang van ‘leren te leren’ en ‘Leven Lang Ontwikkelen’ 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 (of in de eindfase van het beroepsonderwijs). 

 

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 en wet- en regelgeving gericht op (versnelling van) de energietransitie en de (snelle) 

technologische ontwikkelingen op dit gebied. De groei van de vraag naar arbeid is voorts afhankelijk van de 

mate waarin de financiering van het Klimaatakkoord de transitie begunstigt. 

• Bij de vervangingsvraag gaat het om demografische factoren (vergrijzing van het personeelsbestand). 

                                                                 
5 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. 
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• 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 (die bovendien toeneemt naarmate de economische groei toeneemt). 

• De oplopende personeelstekorten zijn de resultante van de ontwikkelingen aan vraag- respectievelijk 

aanbodzijde. 

 

Bevinding(en) 

• Door de vele innovaties op het gebied van energie en technologie die (mogelijk) gaan plaatsvinden en de 

grote onzekerheden aangaande technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn de 

toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen in de sector moeilijk (exact) te voorspellen. Een verstandige 

omgang met voornoemde onzekerheid brengt met zich mee dat het onderwijsbestel zich meer gaat 

richten op het toerusten van de jongere met die kennis en vaardigheden, die in staat stellen om soepel en 

snel nieuwe ontwikkelingen tegemoet te treden. Latere bijscholing en zelfs Leven Lang Leren vinden dan 

plaats in vruchtbare bodem. Dit vergt vergroting van veerkracht en geleidelijke transformatie in structuur 

en functioneren van het gehele onderwijs, vanaf de basisschool. In het beroepsonderwijs spelen 

verschillende leerwegen, zoals de bbl, de beroepsbegeleidende leerweg, hier vaak reeds goed op in. Op 

basis van de verschillende studies en de inschatting van geïnterviewden is echter met aanzienlijke 

zekerheid te stellen dat in de sector bij ongewijzigde omstandigheden op afzienbare termijn nog grotere 

tekorten aan - met name technisch - personeel gaan ontstaan.6 
  

                                                                 
6 Er zal ook een groep ontstaan met skills die niet langer nodig zijn. Daarbij is het de vraag in welke mate deze groep om- of bij te scholen is. 
De verwachting is dat er per saldo forse tekorten zullen zijn. 
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3. Terugkijken: realisatie 
ambities en uitvoering 
activiteiten 2015 - 2017 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een omschrijving gegeven van de realisatie van de ambities en activiteiten van de HCA in 

de periode 2015-2017. Achtereenvolgens wordt omschreven: de mate waarin ambities van de HCA zijn 

gerealiseerd, de mate waarin de beoogde acties zijn uitgevoerd en de mate waarin een relatie tussen de 

ondernomen acties en realisatie van de gestelde ambities is waar te nemen. Hiermee wordt antwoord gegeven 

op de volgende onderzoeksvragen: 

2. In hoeverre zijn de gestelde ambities van de HCA gerealiseerd? In hoeverre hebben de acties (en 

bijbehorende producten) en organisatie van de HCA hieraan bijgedragen? 

3. In hoeverre heeft de HCA bijgedragen aan de ambitie van de TSE op het gebied van de 

arbeidsmarkt in de (duurzame) energiesector? 

3.2. Over realisatie van de ambities van de HCA 

De toenmalige planvorming voor de HCA is gekenmerkt door opstapeling en ordening van ambities zonder al te 

veel aandacht voor de selectiviteit, die noodzakelijk was doordat slechts beperkte middelen beschikbaar 

kwamen. Als gevolg daarvan selecteerde vooral de HCA zelf welke ambities werden nagestreefd, en niet zozeer 

de formele principaal, de topsector. 

• De HCA richtte zich volgens het Plan van aanpak 2015-2017 op de volgende doelen: 

o Het creëren van randvoorwaarden voor de werkgelegenheidsgroei door de  

(zij-)instroom te vergroten voor voldoende personeel voor de energiesector, de interesse voor de 

sector energie in te bedden in het voortgezet onderwijs, het huidige opleidingsaanbod te 

vernieuwen voor aansluiting op de arbeidsmarktbehoefte en de toegang tot en de gelijkheid van 

opleidingen van doelgroepen te verbeteren.7 

• De HCA was gericht op het realiseren van deze doelen middels vijf werkpakketten waarbij beoogde 

resultaten voor de periode 2015-2017 zijn geëxpliciteerd:8 

o Het vergroten van de zij-instroom met als beoogd resultaat om 37.000 mensen te scholen tussen 

2015 en 2017; 

o Het inbedden van de interesse voor de sector energie in het voortgezet onderwijs met als beoogd 

resultaat het aantal lidmaatschappen van Jet-Net te verhogen met 10 lidmaatschappen en 10 

procent van de bursalen (beursstudenten) ambassadeur van het techniektalent te laten zijn.  

                                                                 
7 Zie: Human Capital Agenda 2020, Topsector Energie, Plan van aanpak 2015-2017, p. 4. 
8 Zie: Human Capital Agenda 2020, Topsector Energie, Plan van aanpak 2015-2017, p. 5 en 6. 
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o Het vergroten van de instroom in de sector energie met als beoogd resultaat dat vanaf 2016 

bedrijven per jaar 100 beurzen beschikbaar stellen en beursprogramma’s in 2016 zijn verduurzaamd. 

o Het vernieuwen van het huidige opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs met als beoogd 

resultaat het onderwijsaanbod op het beroepsonderwijs te vernieuwen en in acht regio’s een 

publiek-private samenwerking op het mbo-niveau te realiseren gericht op het verbeteren van de 

energie-arbeidsmarkt.  

o Permanente scholing van de docenten in het beroepsonderwijs met als beoogde resultaten voor de 

periode 2015 tot 2017: 

- Vier modules voor het vergroten van innovatie- en technologie skills van docenten; 

- Zes trainingsdagen gevolgd door 120 docenten; 

- Twintig docenten hebben onderwijsprogramma’s van bedrijfsscholen gevolgd; 

- Management van alle Centers of Expertise (CoE’s) en Centra voor innovatief vakmanschap (CiV’s) 

Energie heeft deelgenomen aan een technology outlook conferentie.9  

• Deze in het plan van aanpak geformuleerde beoogde doelen en beoogde resultaten zijn niet alle 

gerealiseerd en niet alle gemonitord. Per ambitie is bij de onderzoekers het volgende bekend over het 

behalen van de resultaten: 

o Of de ambitie van het vergroten van de zij-instroom door 37.000 mensen te scholen is behaald, is 

niet duidelijk. Hoewel er vermoedens zijn dat er ten minste 37.000 mensen zijn omgeschoold, is dit 

resultaat niet gemonitord. 10 Gesprekspartners geven bovendien aan dat de bijdrage van de HCA aan 

het bereiken van dit doel lastig te isoleren is van de bijdrage van andere factoren. Volgens de TKI’s 

zijn de belangrijkste behaalde resultaten het onderzoek en de pilot die zijn verricht op het gebied 

van de bij- en omscholing van gas en olie naar windenergie. 

o De ambitie om interesse voor de sector energie in te bedden in het voortgezet onderwijs door het 

aantal Jet-Net lidmaatschappen te verhogen met 10 en 10% van de bursalen ambassadeur van 

techniektalent te laten zijn, is volgens gesprekspartners niet gemonitord. Hoewel er activiteiten 

hebben plaatsgevonden om de interesse voor de energiesector in te bedden, is de doelstelling van 

Jet-Net lidmaatschappen niet leidend geweest. De indruk op grond van de gesprekken is dat de 

samenwerking met Jet-Net in het plan van aanpak van de HCA is opgenomen als gevolg van de 

doelstellingen die in het Techniekpact over Jet-Net zijn opgenomen, maar dat deze samenwerking 

niet tot stand is gekomen. 

o Om de instroom in de energiesector te vergroten werd beoogd om vanaf 2016 100 beurzen 

structureel beschikbaar te stellen. Over deze beurzen is het volgende bekend: De Community for 

Energy Top Talents (CETT), dat door de HCA is opgezet, bestaat door bijdragen van het bedrijfsleven 

inmiddels zonder financiële bijdrage van de HCA. Volgens documentatie van de HCA investeren 

inmiddels zes sponsorbedrijven circa 80.000 euro in het beurzenprogramma. De Topsector Energie 

geeft aan dat er middels dit programma 49 studenten een beurs hebben gekregen in het 

talentprogramma. Dit programma heeft geleid tot zo’n 15 beurzen per jaar van de beoogde 100 

beurzen per jaar. Daarnaast bestaat het Process Technology Talent Program (PTTP), dat is gestopt 

met beurzen maar waarvan het talentprogramma wel doorloopt, waar 48 talenten in actief zijn. 

Bovendien is er ‘Werken en leren met energie’ van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), 

waarbij studenten drie dagen in de week werken (en daar een bescheiden salaris voor krijgen) en 

twee dagen in de week leren aan de HAN (waarvan de opleidingskosten door de werkgever worden 

betaald). Uit de gesprekken die zijn gevoerd in het kader van deze evaluatie komt naar voren dat het 

aantal beurzen is afgenomen ten opzichte van de beginperiode, doordat de bedrijven zijn gestopt 

met beurzen voor PTTP en doordat het aantal beurzen in CETT niet groeit dan wel afneemt. 

                                                                 
9 Deze technology outlook conferentie is later de Energy Outlook Conferentie geworden. 
10 De doelstelling komt voort uit de rapportage van BuildUpSkills voor vakmensen in de bouw en installatie, zie: 
https://buildupskills.otib.nl/Upload/BUS%20Eind.pdf. Of deze ambitie behaald is, wordt uit documentatie van BuildUpSkills niet duidelijk.  

https://buildupskills.otib.nl/Upload/BUS%20Eind.pdf
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o Om tot vernieuwing te komen van het huidige opleidingenaanbod van het beroepsonderwijs werd 

beoogd te focussen op diverse technieken (elektrotechniek, werktuigbouwkunde, procestechniek en 

ICT). Het is niet duidelijk in hoeverre er in navolging van de HCA aanpassingen in het 

opleidingenaanbod hebben plaatsgevonden. Daarnaast werd beoogd in acht regio’s publiek-private 

samenwerking op mbo-niveau te realiseren voor het verbeteren van de energie-arbeidsmarkt. Op 

grond van de gesprekken met TKI’s ontstaat het beeld dat de publiek private samenwerkingen 

tussen bedrijven en hbo-instellingen beter van de grond zijn gekomen dan samenwerkingen tussen 

het bedrijfsleven en mbo-instellingen. TKI’s geven als verklaring dat de werkpraktijk bij mbo-

instellingen weerbarstiger is dan bij hbo-instellingen, waardoor het organiseren van een publiek-

private samenwerking in de vorm van bijvoorbeeld CIV’s relatief moeizamer gaat. Er zijn echter wel 

indicaties dat er hier een kentering in is plaatsgevonden: recent (17 april 2018) hebben ROC’s en 

AOC’s zich gecommitteerd aan een programma waarbij de versnelling van de ontwikkeling van 

vakopleidingen bij het mbo voor klimaat en energie centraal staat. De HCA is tevens betrokken 

geweest bij de totstandkoming van dit programma. 

o Voor de ambitie van permanente scholing van docenten in het beroepsonderwijs was een aantal 

doelstellingen geformuleerd. Deze zijn niet alle gerealiseerd: de vier modules voor het vergroten van 

innovatie- en technologie-skills van docenten zijn niet gerealiseerd. Er zijn wel trainingsdagen 

georganiseerd (teach-the-teacher sessie door CAREER), maar het is niet duidelijk of de zes beoogde 

trainingsdagen zijn georganiseerd noch of deze zijn gevolgd door 120 docenten. Het is daarnaast niet 

duidelijk of twintig docenten onderwijsprogramma’s van bedrijfsscholen hebben gevolgd. Als deze 

docenten hebben deelgenomen, dan was dat niet onder aansturing of door invloed van de Topsector 

Energie. Wel is de indruk van de HCA-organisatie dat docenten steeds vaker voor dergelijke 

onderwijsprogramma’s door bedrijven worden uitgenodigd. Tot slot is jaarlijks de Energy Outlook 

Conferentie georganiseerd, waarvan het beoogde resultaat was dat het management van alle CoE’s 

en CIV’s op energiegebied hieraan zouden deelnemen. De HCA-organisatie geeft aan dat er 

voorafgaand aan de eerste Energy Outlook Conferentie een bijeenkomst heeft plaatsgevonden met 

alle CoE’s en mbo-instellingen (zoals energy college en de Duurzaamheidsfabriek), waarbij de 

directeuren/managers van de aanwezig waren. Echter, dat neemt niet weg dat het beeld is dat 

hogescholen en universiteiten bij de conferenties in de afgelopen jaren beter gerepresenteerd 

waren dan mbo-instellingen en CIV’s en dat een gering aandeel van het management van de CIV’s 

aan de conferenties heeft deelgenomen.  

 

Bevinding(en) 

• Er is bijgedragen aan de beoogde doelen en resultaten uit het Plan van aanpak 2015-2017, maar deze 

beoogde doelen en resultaten zijn niet alle bereikt. We merken op dat dit ook niet verwacht had mogen 

worden van de HCA om een aantal redenen: 

o De doelen en te bereiken resultaten zijn in het plan van aanpak erg ambitieus geformuleerd. 

o De HCA was voor het realiseren van de doelen sterk afhankelijk van andere organisaties en 

partijen (zoals onderwijsinstellingen) waarvan sommigen relatief inert zijn (in de zin dat ze soms 

moeizaam in beweging komen, bijvoorbeeld door krachten binnen de instellingen).11  

o Er is een zekere discrepantie tussen de beoogde doelen en resultaten enerzijds en de beschikbare 

ingezette financiële middelen anderzijds. Meer concreet: de ingezette middelen voor de HCA 

bedroegen circa 2,5 ton per jaar, terwijl de opgave zeer uitdagend en complex is want het 

onderwijssysteem laat zich niet gemakkelijk veranderen.12 

                                                                 
11 Inertie staat voor: Materie die in rust blijft of in dezelfde rechte lijn met dezelfde beweging blijft bewegen totdat er een kracht van 
buitenaf op wordt uitgeoefend. 
12 Het grootste deel van het budget is en wordt overigens besteed aan de inhuur van een programmamanager voor drie dagen in de week 
(ca. 1,5 ton). 
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3.3. Over de ondernomen acties in de HCA 

• Een geëigende manier van evalueren is het vergelijken van de door een organisatie voorgenomen 

activiteiten met de door een organisatie (uiteindelijk) ondernomen activiteiten. De voorgenomen 

activiteiten van de HCA zijn gedetailleerd beschreven in het Plan van aanpak 2015-2017. Het was voor ons 

als onderzoekers echter relatief lastig en arbeidsintensief te achterhalen welke activiteiten uit het plan van 

aanpak wel, deels of niet zijn uitgevoerd. Dat komt omdat de ingezette tijd van de HCA-organisatie vooral 

gericht is geweest op de uitvoering van (een deel van) de activiteiten en in mindere mate op de 

administratie van wat wel en niet is uitgevoerd (want tijd die aan administratie wordt besteed kan niet 

worden besteed aan uitvoering). Er bestaat daardoor bij de HCA-organisatie geen totaaloverzicht van 

gestopte, lopende of afgeronde activiteiten. Daarom hebben we als onderzoekers een poging gedaan dat 

overzicht alsnog te reconstrueren, gebaseerd op met name de gesprekken met de vertegenwoordigers van 

de HCA-organisatie.  

• Uit deze reconstructie komt naar voren dat een deel van de 66 activiteiten uit het Plan van aanpak 2015-

2017 is uitgevoerd, dat ook een ruim aantal activiteiten niet is uitgevoerd én dat er – naast de 66 in het 

plan van aanpak omschreven activiteiten – nog tal van andere activiteiten zijn uitgevoerd.  

• Activiteiten uit het Plan van aanpak 2015-2017 die wel zijn uitgevoerd zijn bijvoorbeeld:  

o Het uitvoeren van een quick scan van het aanbod aan opleidingen op het gebied van Biobased 

Economy (BBE). Er is volgens betrokkenen een regio-specifiek overzicht gemaakt van BBE-gerichte 

activiteiten op hbo- en mbo-niveau van respectievelijk Centers of Expertise en Centra voor Innovatief 

Vakmanschap.  

o Het inventariseren van de behoefte aan competenties bij MKB-bedrijven. Volgens de TKI Urban 

Energy heeft dit doorlopend plaatsgevonden. Ook is hier aandacht aan gegeven in de jaarlijkse 

adviesrapportage richting de Topsector Energie.  

o Het deelnemen aan techniektalent.nu door voormalig TKI ISPT (deze TKI is opgegaan in de TKI 

Energie en Industrie), en het daarmee werven van ambassadeurs.  

• Activiteiten uit het Plan van aanpak 2015-2017 die niet (volledig) zijn uitgevoerd zijn bijvoorbeeld: 
o Het bij- en omscholen van zittende werknemers in de gassector. Dit is niet opgepakt vanuit de HCA, 

omdat er reeds een dergelijk programma bestond vanuit de gasbedrijven zelf. 

o Het onderhouden van relaties met bedrijven totdat resultaten worden gerealiseerd. Deze activiteit 

bleek te veel tijd te kosten. Hierdoor is er geen nadere uitvoering aan gegeven. 

• Activiteiten die niet in het Plan van aanpak 2015-2017 stonden maar die wel zijn uitgevoerd volgens 

gesprekspartners zijn bijvoorbeeld: 

o Digitaliseren heeft een belangrijkere plaats ingenomen in de activiteiten, bijvoorbeeld in het 

agenderen van innovatieve leermethoden, zoals augmented en virtual reality voor de promotie van 

energie-opleidingen, maar ook in een gezamenlijk onderzoek van de topsectoren naar de impact van 

de digitalisering op de arbeidsmarkt. 

o Het opstarten van een werkgroep om opleidingen en praktijkgericht onderzoek te coördineren 

binnen de sector Wind op Zee (WoZ). Dit is gedaan door een kern van mensen uit onderwijs, 

bedrijfsleven en de vakbeweging, namelijk: CAREER.  

o Het opstellen van het advies Leven Lang Ontwikkelen in Learning Communities, waarbij studenten, 

docenten en bedrijven samenwerken aan regionale vraagstukken.13 

o Teacher’s learning in energy. Dit is een landelijk netwerk van hbo-docenten. Zij werken aan een 

programma om slimmer samen te werken om onderwijs in een hoger tempo te kunnen vernieuwen.  

 

                                                                 
13 Dit in het kader van de Human Capital Roadmap 2016-2020 van de topsectoren. Zie voor meer informatie: 
www.topsectorenergie.nl/nieuws/banenmotor-innovatie-topsectoren-vraagt-om-learning-communities.  

 

http://www.topsectorenergie.nl/nieuws/banenmotor-innovatie-topsectoren-vraagt-om-learning-communities
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• De HCA-organisatie zelf geeft aan dat de hoofdfocus de afgelopen jaren heeft gelegen14 op de volgende 

aspecten: 

o Het faciliteren en aanjagen van het beroepsonderwijs om een wendbare en adaptieve onderzoeks- 

en onderwijsinfrastructuur, ook voor life long learning (Leven Lang Ontwikkelen), te ontwikkelen 

(waarbij de aandacht in de afgelopen jaren vooral gericht is geweest op hbo en wo en minder op het 

mbo en voortgezet onderwijs); 

o Het betrekken van een nieuwe generatie bij en werven voor de energietransitie voor 

talentontwikkeling; 

o Het middels kennisverspreiding en informatie human capital op diverse (bestuurlijke) agenda’s 

krijgen (nationaal en regionaal). 

• Hierna wordt voor de rollen agenderen, faciliteren en aanjagen kort beschreven wat de ondernomen 

activiteiten zijn geweest en tot welke resultaten deze rollen, volgens de HCA-organisatie, hebben geleid:15 

o Agenderen. Er is sterk ingezet op het agenderen van het arbeidsmarktvraagstuk, zowel in het 

onderwijs als bij overheden en overige stakeholders. Volgens de HCA-organisatie heeft dat geleid tot 

de volgende resultaten:16 

- Het beurzenprogramma CETT is opgezet, waarin zes bedrijven ruim 80.000 euro investeren; 

- Diverse onderzoeken die zijn gepubliceerd;17 

- Het organiseren van Energy Innovation Talks (EIT) waarbij jongeren middels een programma 

werken aan innovatieve ideeën voor energievraagstukken; 

- Vijftig artikelen en een infographic die zijn verschenen op de website van de Topsector Energie 

(www.topsectorenergie.nl);  

- Het netwerk van communicatieadviseurs in de CoE’s dat is opgezet, wat heeft geleid tot een 

groter netwerk om nieuws over de HCA in te verspreiden. 

o Faciliteren. We constateren dat er diverse activiteiten hebben plaatsgevonden die gericht waren op 

het ontwikkelen van netwerken, door partijen actief te betrekken. Belangrijke resultaten op het vlak 

van faciliteren zijn volgens de HCA-organisatie:18  

- De samenwerking tussen hogescholen op het gebied van programma’s die de 

onderwijsinstellingen zelf trekken (bijvoorbeeld de lectorenplatforms op het gebied van Urban 

Energy en Biobased Economy); 

- De Energy Outlook Conferentie, die jaarlijks is georganiseerd, waar diverse betrokkenen (zowel 

uit het onderwijs als uit het bedrijfsleven) aan deelnamen; 

- Het bij elkaar brengen van verschillende partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid in 

CAREER, waar individuele acties op elkaar zijn afgestemd en op de agenda van Wind op Zee en 

Land worden geplaatst; 

- Het concept van Teacher’s Learning in Energy, dat de HCA heeft bedacht en ook één jaar 

ondersteund. Nu bestaat dit concept ook zonder financiële bijdrage van de HCA; 

- De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven (en overheid), die tot stand is gekomen in 

CoE’s en CiV’s. Er zijn vele publiek-private-samenwerkingen (PPS’en) ontstaan waarin onderwijs 

                                                                 
14 Volgens het programmaplan 2018-2021 en gesprekspartners bij de HCA-organisatie. 
15 Zie het programmaplan Human Capital Agenda 2018-2021. 
16 Zie het programmaplan Human Capital Agenda 2018-2021. 
17 De organisatie noemt in het programmaplan Human Capital Agenda 2018-2021 zelf de volgende onderzoeksresultaten: 
- ‘Kwalitatieve impact van het Energieakkoord op werkgelegenheid’, 2016, Technopolis, TSE. 
- ‘Onderzoek Human Capital Agenda Biobased Economy’, 2015, coe BBE, TKI BBE. 
- ‘Oriënterende verkenning Human Capital m.b.t. Urban Energy’, 2016, Qeam, TKI UE. 
- ‘Haalbaarheidsonderzoek Center of Expertise Wind op Zee’, 2016, TKI WoZ. 
- ‘It takes three tot tango: Biobased innovaties: een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers’, 2017, coe BBE, TKI 

BBE. 
- ‘Vraagonderzoek mkb binnen Urban Energy’, 2017, lectorenplatform Urban Energy, TKI UE. 
- ‘Transitie olie- en gassector naar wind op zee sector’, 2017, Qeam, TKI WoZ/Gas. 
- ‘Survey digitalisering relevantie digitalisering versus kennisniveau’ uitgevoerd door de TKI UE en TKI Energie’, 2017, TKI 

UE/programma Digitalisering TSE. 
18 Zie het programmaplan Human Capital Agenda 2018-2021. 
 

http://www.topsectorenergie.nl/
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en bedrijfsleven samenwerken aan innovatie, werken, leren en onderwijs. Een aantal 

gesprekspartners geeft aan dat deze samenwerkingen (versneld) mede tot stand zijn gekomen 

door inzet van de HCA (bijvoorbeeld in het geval van de CoE SEECE). De inbreng van de HCA bij 

deze totstandkoming lijkt overigens niet bij iedere PPS gelijk. Uit gesprekken wordt duidelijk dat 

bij sommige PPS’en (zoals het CoE Energie & Water) de HCA een belangrijke aanleiding voor de 

oprichting was. Tegelijkertijd lijken andere PPS’en onafhankelijk van de HCA opgericht. 

o Aanjagen. De HCA is gericht geweest op het helpen van partijen om nieuwe wegen in te slaan of 

onderzoeken uit te voeren. Het is niet eenvoudig om vast te stellen welke nieuwe initiatieven en 

verbanden tot stand zijn gekomen door de rol van de HCA (en welke ook zonder bijdrage en 

interventies van de HCA tot stand zouden zijn gekomen). Wel is vast te stellen dat de HCA 

complementair is aan andere initiatieven in de zin dat de HCA zich richt op datgeen dat andere 

partijen niet of nog niet oppakken, maar wel van belang is om het arbeidsmarktvraagstuk op te 

lossen. De HCA-organisatie heeft als belangrijk resultaat van deze aanjaagrol PopUpX genoemd, een 

virtual reality product dat het mogelijk maakt om technologie te ervaren (bijvoorbeeld in de 

procesindustrie), waarvan werd verwacht dat dit de aantrekkelijkheid van de sector zou doen 

toenemen.19 

• De gedragslijn van de HCA-organisatie, namelijk het focussen op activiteiten die realiseerbaar zijn en 

waarvoor draagvlak is, lijkt te hebben bijgedragen aan doeltreffende en doelmatige inzet van de 

beschikbare middelen. Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat een consequentie van de hiervoor 

genoemde gedragslijn is dat in het hbo duidelijker resultaten zijn bereikt dan in het mbo (en wo). De 

uitdaging in vooral het mbo is hiermee nog (onverminderd) groot, te meer omdat de centrale organisaties 

in het mbo, de MBO Raad en SBB, zichzelf niet definiëren als aanjagers van innovatie in het onderwijs. 

 

Bevinding(en) 

• De HCA heeft een deel van de 66 activiteiten uit het oorspronkelijke plan van aanpak uitgevoerd en een 

deel niet. In aanvulling op de 66 activiteiten uit het plan van aanpak, zijn ook nog vele andere 

activiteiten door de HCA-organisatie opgepakt en uitgevoerd.  

• Met de uitvoering van de activiteiten door de HCA zijn diverse betekenisvolle resultaten gerealiseerd. 

• Er is een verdedigbare verklaring voor het gegeven dat een aantal activiteiten uit het plan van aanpak 

niet is uitgevoerd. Als activiteiten lastig realiseerbaar bleken, bijvoorbeeld door het ontbreken van 

voldoende draagvlak of daadkracht bij andere stakeholders, is ingezet op andere (soms nieuwe) 

activiteiten. De energie van de HCA is ingezet waar succes boeken mogelijk was. De schaarste aan 

middelen noopte de HCA-organisatie ook om een dergelijke selectieve gedragslijn te kiezen.  

• De verwachtingen hierover zijn door de HCA-organisatie wel in enige mate afgestemd door in het plan 

van aanpak te melden dat de Actieagenda een levende agenda is, dat er acties bij kunnen komen en dat 

acties kunnen worden heroverwogen. Het destijds opgestelde Plan van aanpak 2015-2017 is aldus vooral 

een momentopname van de destijds beoogde activiteiten (en niet meer dan dat).  

• Naar de toekomst toe is daarom de leerervaring, dat het verstandig zou zijn geweest om tijdiger de 

discrepantie tussen ambities en middelen zichtbaar te maken en daarna een selectiever (en beter 

haalbaar) plan op te stellen. 

 

 

                                                                 
19 Zie het programmaplan Human Capital Agenda 2018-2021. 
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3.4. Over relatie tussen ondernomen acties en realisatie 
ambities  

• In hoeverre de acties hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelen van de HCA is lastig te 

reconstrueren. Causale relaties zijn moeilijk vast te stellen: 

o Omdat de HCA een rader(tje) is in een construct waarin tal van initiatieven en 

samenwerkingsverbanden bestaan (zoals het Techniekpact, het Platform Duurzame Technologie, het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkenningsregime voor de Centers of 

Expertise, et cetera) waarbij het niet mogelijk is de HCA te isoleren van deze andere initiatieven en 

samenwerkingsverbanden. Sommige van die andere hebben een zeer veel grotere schaal. 

o Omdat de HCA conform de centrale missie inzet op het creëren van randvoorwaarden, zoals 

netwerkvorming. Vaak zijn acties gericht op actie vanuit het netwerk, waarbij het realiseren van de 

gestelde ambities (door anderen) mogelijk wordt. Bij dat type activiteiten is het leggen van een 

causale relatie tussen de activiteiten van de HCA met de prestaties die het netwerk uiteindelijk levert 

ingewikkeld, omdat de vraag is of de prestaties door het netwerk zijn geleverd dankzij de HCA of 

ondanks de HCA (of ergens daar tussenin). Meting van de prestaties van het netwerk vertelt ons nog 

weinig over het werkzame aandeel daarin van de HCA. 

o Omdat het resultaat op de ambities pas op de lange termijn zichtbaar zal zijn;  

o Omdat sommige activiteiten een experiment-karakter hebben, waarbij het experiment nodig is om 

te komen tot duurzame, structurele inbedding, maar waarbij deze inbedding tegelijkertijd nog niet is 

gerealiseerd. 

o Omdat in veel gevallen onderzoekstechnisch niet vast te stellen is of een bepaalde ontwikkeling zich 

niet of minder snel zou hebben voltrokken als er geen HCA zou zijn geweest. 

• In de interviews met externe stakeholders is daarom nadrukkelijk gevraagd naar de relatie die zij zien 

tussen de activiteiten van de HCA en het realiseren van de ambities. Ook is hen gevraagd hun beelden te 

onderbouwen. Daar komt het volgende beeld uit naar voren: 

o Betrokkenen die de HCA van de TSE en de HCA-organisatie goed kennen, zijn in algemene zin positief 

over de inspanningen van de HCA-organisatie: 

- Zo geeft bijvoorbeeld een aantal nauw betrokken docenten en managers uit hoger 

onderwijsinstellingen bij de totstandkoming van een aantal Centers of Expertise (bijvoorbeeld 

SEECE) baat te hebben gehad bij de HCA. De HCA-organisatie heeft daar een rol als 

sparringpartner vervuld, heeft meegedacht, heeft gezorgd voor verbinding met andere plekken. 

Daarnaast heeft het kunnen verwijzen naar een nationale agenda (van de HCA maar ook van de 

TSE) geholpen om de handen op elkaar te krijgen binnen onderwijsinstellingen om bijvoorbeeld 

een opleiding te starten of aan te passen of een CoE op te richten. Een aantal hogescholen geeft 

aan thans al ten aanzien van eerdere studiejaren allianties te zijn aangegaan met bedrijven. Ook 

geven zij aan dat er een positief effect is op de samenwerking tussen hogescholen. In de 

toelichting daarop wordt aangegeven dat het helpt dat een derde partij - in dit geval de HCA – dit 

aanjaagt en faciliteert. Overigens zijn er ook gesprekspartners die de bijdrage van de HCA aan 

specifieke CoE’s of andere PPS’en nuanceren of minimaliseren (en benadrukken dat initiatieven 

met name worden gestart vanuit het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zelf).  

- Ook geeft een aantal gesprekspartners aan dat de HCA invulling geeft aan activiteiten die door 

andere partijen niet of niet voldoende worden opgepakt. Daarbij wordt als voorbeeld de 

agenderende component van de HCA genoemd. Teacher’s Learning in Energy wordt ook als een 

positief voorbeeld genoemd. 

- Voorts geven enkele gesprekspartners aan dat de HCA van de TSE in vergelijking met de HCA’s 

van andere topsectoren relatief veel in beweging krijgt. Daarbij wordt opgemerkt dat dit ook 
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verklaarbaar is omdat de HCA van de TSE verhoudingsgewijs ook over meer middelen (en dus 

menskracht) beschikt.  

• De meeste bestuurders in het onderwijs kennen de HCA niet of nauwelijks. Dit is goed te begrijpen, omdat 

de HCA zich heeft geconcentreerd op actoren die dicht bij de materie staan. Voor een deel van de 

gesprekspartners die wij hebben gesproken geldt daarom dat ze de HCA niet kennen of niet goed genoeg 

kennen om een uitspraak te doen over de bijdrage van de HCA. Dat de HCA niet door iedereen wordt 

gekend is begrijpelijk (naast de HCA zijn er tal van andere instrumenten en initiatieven, de HCA is niet een 

heel omvangrijk instrument in het licht van de middelen waarover de HCA beschikt, de HCA blijft bij de 

uitvoering van werkzaamheden vaak op de achtergrond in plaats van de voorgrond). Voor de toekomst 

geldt ons inziens, dat gegeven de noodzaak van een forse transformatie in het onderwijs ook de 

bestuurlijke laag intensief betrokken zal moeten worden bij de voorliggende arbeidsmarktproblematiek. 

 

Bevinding(en) 

• Causale relaties tussen de activiteiten van de HCA en het realiseren van de doelen van de HCA zijn 

onderzoekstechnisch lastig te reconstrueren, onder meer omdat de HCA zich richt op 

voorwaardenscheppende activiteiten als netwerkvorming.  

• De indruk van ons als onderzoekers - op grond van de gevoerde gesprekken en bestudeerde 

documenten - aangaande de relatie tussen activiteiten van de HCA en het realiseren van de doelen is: 

o Dat de HCA resultaten heeft moeten boeken in een buitengewoon lastige context. De beschikbare 

middelen waren beperkt, het gaat om het helpen oplossen van een weerbarstig en hardnekkig 

vraagstuk (samenwerking in onderwijs en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven), de 

HCA had geen doorzettingsmacht en is sprake van fragmentatie (energie is niet één opleiding, de 

problemen van grote bedrijven en van MKB’ers zijn uiteenlopend en dat geldt ook voor de 

verschillende deelsectoren zoals installatiebranche, fossiele energie, nieuwe energie) en een 

zekere mate van inertie in het onderwijs.  

o Dat de HCA in deze lastige context met de middelen die tot haar beschikking stonden 

verdienstelijke aanzetten heeft gegeven tot gewenste ontwikkelingen die op termijn bijdragen of 

kunnen bijdragen aan het bereiken van de ambities en het verkleinen van het 

arbeidsmarktprobleem. Dit wordt bevestigd door betrokkenen die de HCA van de TSE en de HCA-

organisatie goed kennen: zij zijn in algemene zin positief over de inspanningen van de HCA-

organisatie.  

o Dat de HCA zich heeft geconcentreerd op dat wat een goede kans op succes bood binnen 

afzienbare termijn. Deze selectie was ook noodzakelijk gegeven de hoeveelheid beschikbare 

middelen. Veel van deze dingen heeft HCA goed gedaan. Laaghangend fruit is geplukt de afgelopen 

jaren (en ook fruit dat iets minder laag hangt). Daarbij heeft de HCA-organisatie kunnen bogen op 

binnen de HCA-groep goed vertegenwoordigde competenties voor aanjagen, enthousiasmeren en 

stimuleren. 

o Dat de resultaten met betrekking tot de arbeidsmarktproblematiek betekenisvol zijn, maar niet 

omvangrijk in het licht van de totale arbeidsmarktproblematiek (wat ook logisch is omdat het gaat 

om een problematiek die niet met een paar interventies kan worden opgelost). 

o Dat de door de HCA ondernomen activiteiten vooral tot concrete resultaten hebben geleid in het 

hbo (en in mindere mate in het mbo). Dit is op zich de HCA niet aan te rekenen, omdat het 

bewerkstelligen van de gewenste verandering in het mbo ook weerbarstig is.20 Dat is en blijft nog 

                                                                 
20 In het gehele hoger onderwijs is de rol van de overheid met betrekking tot de inhoud van curricula veel bescheidener dan in het mbo (en 
wo). In het mbo draagt de SBB verantwoordelijkheid voor de kwalificatiestructuur, die de classificatie van opleidingen en de 
opleidingseisen bevat. Binnen SBB functioneren onderwijs en sociale partners sectorgewijs. De minister keurt de kwalificatiestructuur 
goed. De mbo-raad is een vereniging van onderwijsinstellingen, die belangen behartigt. In het hbo bestaan al decennia commissies 
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steeds een grote uitdaging, ook al worden er ook in het mbo wel stappen gezet (zoals de beoogde 

samenwerking tussen een groot aantal ROC’s en AOC’sin het programma ‘De Uitdaging’ waaraan 

deze ROC’s en AOC’s zich op 17 april 2018 hebben gecommitteerd). 
 

 

  

                                                                 
beroepenvelden, waarbinnen bedrijfsleven en onderwijs overleg voeren over curriculuminnovatie. In het wo vindt overleg plaats tussen 
bedrijfsleven en onderwijs in sub-organen van de VSNU. Naast overleg, advies en regelgeving op nationaal niveau bestaan tal van vormen 
van regionaal overleg en samenwerking, OCW stimuleert deze overleg en samenwerkingsstructuren met regionale fondsen. Voorts is een 
verklaring dat in 2012 is vastgelegd dat het hoger onderwijs deels zou worden bekostigd op basis van prestatieafspraken en dat de 
koppeling daarvan aan PPS (binnen de vorming van de CoE’s) bij de hogescholen veel nadrukkelijker aan de orde is dan bij bijvoorbeeld het 
MBO. Een tweede verklaring is dat het MBO in de vorm van SBB en extern in de vorm van de O&O Fondsen al instituties kent die zich met 
PPS bezighouden. Een derde verklaring is mogelijk dat de sectorkamers van SBB in de betreffende periode nog nader vorm moesten krijgen 
(en de kenniscentra juist net werden opgeheven), terwijl het hbo juist in de vorm van werkveldcommissies al lange tijd gremia kende die 
zich met samenwerking op het gebied van de topsectoren bezighielden. 
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4. Vooruitblikken: 
aanbevelingen HCA richting de 
toekomst 

4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de aanbevelingen voor de HCA richting de toekomst. Daarbij gaan wij in op de 

wenselijkheid van de voortzetting van de HCA, op wat nodig is om deze bijdrage te versterken en op 

aanbevelingen richting de toekomst aangaande de bestuurlijke toerusting in den brede voor oplossing van het 

arbeidsmarktvraagstuk rondom de energietransitie. Daarbij behandelen wij zowel de besturing op nationaal als 

die op regionaal niveau. Dit laatste in de wetenschap, dat veel aspecten van het arbeidsmarktvraagstuk zich 

manifesteren op regionaal niveau en ook daar oplossingen vergen. 

Hiermee geven wij antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 

4. Is deze bijdrage wenselijk en voldoende? Zo niet, wat is dan anders en/of meer nodig? 

5. Welke aanbevelingen zijn - mede op basis van de beantwoording van onderzoeksvraag 1 tot en 

met 4 - te formuleren voor de inhoud (ambities, acties en bijbehorende producten) en organisatie 

van een volgende HCA? 

4.2. Is de bijdrage (van de HCA) wenselijk? 

• Bij de beantwoording van de vraag naar de wenselijkheid is het ten eerste van belang te kijken naar de wat 

de HCA in de afgelopen jaren heeft opgeleverd en heeft bijgedragen aan het oplossen van het vraagstuk. 

Wij constateren dat de bijdrage van de HCA in de afgelopen jaren verdienstelijk te noemen is in het licht 

van de middelen die beschikbaar waren om resultaten te bereiken. In aanvulling hierop merken we ook op 

dat, gegeven de beschikbare middelen, het volledig behalen van de vooraf gestelde ambities en beoogde 

resultaten onrealistisch was.  

• Ten tweede is het bij de beantwoording van de vraag naar de wenselijkheid van belang te kijken naar het 

draagvlak voor een HCA en de HCA-organisatie. Daarover merken we het volgende op: 

o Er zijn pleitbezorgers voor de aanpak, die aangeven er veel aan te hebben gehad en die de aanpak 

graag gecontinueerd zien worden. Sommige onderwijsinstellingen geven bijvoorbeeld aan dat 

samenwerking tussen instellingen (enorm) geholpen kan zijn en is met een partij die dit kan 

faciliteren en ondersteunen en dat zonder die facilitering samenwerking en netwerkvorming 

moeizaam of moeizamer tot stand komt.21 Enkele onderwijsinstellingen geven aan dat de HCA hen 

heeft geholpen om binnen de onderwijsinstelling de noodzaak van een opleiding op energiegebied 

                                                                 
21 Anderen stellen overigens dat in het onderwijs ook zonder facilitering samenwerking op gang komt.  
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voor het voetlicht te brengen. De agenda heeft daarbij geholpen en ook de rol die de HCA als 

sparringpartner daarbij heeft vervuld.  

o Partijen die de aanpak niet kennen of niet goed kennen, erkennen wel dat de problematiek groot is 

en dat een instrument als de HCA van belang kan zijn om dat probleem goed te lijf te gaan. 

o Voor werkgevers en werknemers geldt dat er op grond van het SER-rapport draagvlak lijkt te zijn 

voor een aanzienlijke rol van de HCA. De SER noemt de HCA TSE als belangrijk instrument, net als 

overigens andere instrumenten zoals de Green Deal-aanpak en het vernieuwde Techniekpact.  

o Sommigen zeggen ook dat de afgelopen jaren is gezaaid (door agendering is de urgentie van het 

probleem hoog op de agenda komen te staan) en dat de komende jaren geoogst moet worden (de 

samenwerking moet concrete resultaten gaan opleveren). Nu stoppen met een HCA-achtige aanpak 

zou volgens hen kapitaalvernietiging zijn.  

o Algemeen: Het vraagstuk is in de afgelopen jaren ook van karakter veranderd. Gegeven de huidige 

ambities van het kabinet met betrekking tot de energietransitie en de aanzienlijke economische 

groei noopt de schaarste aan geschikt human capital tot aanzienlijke inspanningen om het aanbod 

van geschikte werkers te vergroten. Bovendien is sprake van voorgenomen versnelling van 

introductie van nieuwe technieken, zoals gasloos bouwen. Daarnaast blijft kwalitatieve vernieuwing 

en verbetering topprioriteit. Zoals gerapporteerd, heeft de HCA zich in het verleden meer op de 

kwalitatieve dan op de kwantitatieve aspecten van de problematiek gestort. Tot nu toe is de 

coördinatie op het nationale niveau tussen alle ingezette instrumenten, waaronder de HCA, 

onvoldoende. 

Uitgangspunten voor de toekomst: 

• De bijdrage vanuit een HCA-aanpak is ook in de komende jaren wenselijk omdat: 

o Het arbeidsmarktvraagstuk waar de HCA aan werkt niet is opgelost: er blijft dus reden voor actie. 

o Er draagvlak is voor een HCA-achtige aanpak.  

o De verwachting is - op grond van de resultaten uit het verleden - dat de HCA-aanpak ook de 

komende jaren een verdienstelijke bijdrage kan blijven leveren aan het verkleinen van het 

arbeidsprobleem door het helpen opzetten van initiatieven en het tot stand laten komen van 

samenwerking in het onderwijsveld en tussen onderwijs en bedrijfsleven.  

o De urgentie om dit aan te pakken alleen maar groter is geworden: de politiek bestuurlijke zorg dat 

de arbeidsmarkt een cruciale factor is om het gewenste tempo in de transitie te realiseren wordt 

steeds breder gedeeld.  

o Een aanpak gericht op de arbeidsmarkt (zoals de HCA) goed past in een integrale aanpak van de 

energietransitie. Investeringen in de HCA door de overheid moeten worden bezien in de totale 

investering van de overheid in de transitie.  

• De vraag is vooral welke rol de HCA en de HCA-organisatie de komende jaren zal moeten vervullen en 

vanuit welke inbedding. Dat is niet vanzelfsprekend dezelfde rol en inbedding als de afgelopen jaren. 

4.3. Is de bijdrage voldoende? Wat is (meer) nodig? Welke 
aanbevelingen? 

• Het vraagstuk waaraan wordt gewerkt is bijzonder hardnekkig, en dat vergt ook een aanpak die goed kan 

doordringen in het onderwijs. Enkele voorbeelden van de hardnekkigheid van het probleem:  

o Er zijn vooroordelen en die zijn lastig wegneembaar. Bijvoorbeeld het vooroordeel (in bepaalde 

culturen) dat een zogenaamde administratieve functie (een witteboordenbaan) een beter 

toekomstperspectief oplevert dan een functie waarbij ‘vuile handen’ worden gemaakt. Of het 

vooroordeel dat techniek iets voor jongens is. Communicatie over baankansen kan vooroordelen 

maar gedeeltelijk/beperkt wegnemen. Dit is overigens niet specifiek voor energie, maar geldt 

techniekbreed.  



 

 
 

 
 21 

o Het onderwijssysteem en de onderwijsfinanciering zijn sterkt geënt op het bedienen van de behoefte 

(en voorkeuren) van de studenten zelf. Instellingen worden in belangrijke mate afgerekend op het 

aantal leerlingen en studenten dat ze weten te interesseren en die een opleiding afronden, en niet 

zozeer op de mate waarin de opgeleide leerling of student in een arbeidsmarkttekort of in de 

behoefte van het bedrijfsleven kan voorzien. De bestaande samenwerkingsorganisaties tussen 

bedrijfsleven en onderwijs verdienen versterking en verscherping, waarbij de HCA een welkome gast 

zou behoren te zijn. 

o Interesse voor techniek kan en moet volgens sommigen vooral worden aangewakkerd op 

bijvoorbeeld het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Er wordt door deze personen 

opgemerkt dat op het VMBO te gemakkelijk op techniekonderwijs wordt bezuinigd, simpelweg 

omdat het kostbaar is. Juist daar zou de interesse voor techniek moeten worden aangewakkerd, 

waardoor de vijver groter wordt. Overigens: de lead time tussen een beleidsimpuls in PO en VO en 

effect op de arbeidsmarkt is lang, bijvoorbeeld om de vijver groter te maken. 

o Veel van de successen waaraan de HCA heeft bijgedragen zijn verwezenlijkt op regionaal niveau. Een 

betere toekomstige afstemming tussen regionaal en nationaal niveau is dringend gewenst.  

 

Aanbevelingen: 

• De HCA heeft zich in de afgelopen jaren sterk getoond in agenderen, bijeenbrengen, enthousiasmeren 

en laten samenwerken. Een bijdrage vanuit een HCA-aanpak is en blijft ook in de toekomst wenselijk en 

van onverminderd belang. Hierna volgen de aanbevelingen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 

aanbevelingen over: 

o Organisatie en inbedding 

o Taakstelling 

o Toerusting 

o Proces 

Aanbevelingen over organisatie en inbedding 

• Er is te constateren dat de invloed die de HCA kán uitoefenen op het hoofdsysteem, onderwijs, zeer 

beperkt in de huidige situatie. Dat is ook goed verklaarbaar. 

o De HCA is zeer goed ingebed binnen de topsectoren en binnen het departement van het ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat (EZK), maar de inbedding in de institutionele structuur van het 

onderwijs en de inbedding in een departement als OCW is er nauwelijks. Gesprek tussen EZK en 

OCW lijkt nauwelijks plaats te vinden. Dat is allang het geval. Dientengevolge heeft EZK richting 

onderwijs een eigen instrumentarium ontwikkeld voor beïnvloeding van onderwijs vanuit de 

flanken.  

o Omdat de HCA tot nu toe vooral laaghangend fruit heeft geplukt en de moeizamer activiteiten 

heeft gemeden, is de intensiteit van de relaties met de reguliere vernieuwingsorganisaties in het 

onderwijs beperkt gebleven. Dit levert het risico op dat vernieuwing in de marge van het bestel 

blijft hangen en zich niet verspreidt over alle relevante delen van het onderwijs.  

o Het onderwijs is de voornaamste leverancier van nieuw arbeidskapitaal. De relaties tussen 

overheden en onderwijs zijn meervoudig en complex. De voornaamste relatie tussen Rijksoverheid 

en onderwijs is de bekostigingsrelatie. Deze is behartigd door het ministerie van OCW (financiële 

middelen vanuit EZK zijn marginaal).22 Daaraan verbonden is een systematiek voor kwaliteitszorg. 

De algemene regel is dat de opleidingscapaciteit van afzonderlijke opleidingen wordt bepaald door 

de vraag van deelnemers en dus niet door de overheid. Het beginsel van 

consumentensoevereiniteit leidt tot terughoudendheid op dit punt van de zijde van het ministerie 

                                                                 
22 Daarnaast beïnvloedt het ministerie van OCW vernieuwing via regionale financiële impulsen. 
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van OCW. Deze terughoudendheid vindt ook voeding in de wetenschap, dat arbeidsmarkten op 

langere termijn onvoorspelbaar zijn. 

o In de afgelopen jaren zijn tal van instanties werkzaam geweest om de aanbodzijde van de 

arbeidsmarkten voor energietransitie te beïnvloeden, waaronder de HCA. Wat vooral opvalt in het 

totale landschap is de versplintering en de afwezigheid van coördinatie. De spreiding van 

zeggenschap over verschillende departementen van de ingezette instrumenten, het gebrek aan 

coördinatie en de slechts gedeeltelijke afstemming tussen nationaal en regionaal niveau zijn er 

mede de oorzaak van, dat het vraagstuk niet is opgelost. Kortom, De institutionele opbouw in het 

recente verleden heeft niet geleid tot oplossing van de problematiek. De HCA heeft op enige 

deelterreinen succes geboekt, maar naar de toekomst toe is het van groot belang om het gehele 

beïnvloedingslandschap nog eens onder ogen te zien. Daarbij is van belang te constateren dat de 

institutionele hoofdstructuur van het onderwijs per subsector organisaties voor 

curriculumvernieuwing kent en dat de overheid in het mbo een grotere ‘vinger in de pap’ heeft 

dan bijvoorbeeld in het hbo en wo).23  

• De voorgaande verklaringen en constateringen leiden tot de volgende aanbevelingen over de organisatie 

en inbedding van de HCA:  

o Een aanjager van de doorwerking van technologische en economische innovatie in onderwijs blijft 

zeer gewenst. De HCA heeft deze functie verdienstelijk vervuld, dus is continuering gewenst. Wel 

is verbreding van commitment nodig en een integrale aanpak vanuit de verschillende 

departementen om het vraagstuk op te lossen. Immers, nodig is beïnvloeding van relatief inerte 

partijen, die langdurige procedures voor product- en systeeminnovatie kennen, en dat vergt 

betere coördinatie tussen alle beïnvloedende actoren. Het is aan te bevelen, dat de HCA een joint 

venture wordt van EZK, OCW en SZW24 . Daarvoor is een figuur uit te werken, waarbij de huidige 

slagkracht van de HCA in stand blijft. Ons voorstel luidt dat de relaties tussen de departementen 

ordening krijgen, doordat de ministeries van OCW, EZK en SZW een specifiek DG-overleg in het 

leven roepen, dat zich belast met de afstemming op rijksniveau van alle instrumenten die worden 

ingezet in de richting van de arbeidsmarkt. Daartoe dient het thans reeds bestaande DG overleg 

voor het Techniekpact een taakuitbreiding te krijgen. Desgewenst kan dit overleg samen met de 

voorzitters van sectororganisaties in het onderwijs afstemmen. De HCA en alle overige instanties 

ter zake rapporteren mede aan dit DG-overleg ter afstemming. Op die wijze kan betere integratie 

en afstemming van instrumentarium plaatsvinden. In bijlage 2 is ter illustratie een overzicht 

gegeven van het mogelijke instrumentarium. 

Gegeven de aard van de taakstelling van de HCA is het noodzakelijk dat zij een lichtvoetige snelle 

speler blijft te midden van de veelal veel grotere omringende actoren. Daarvoor is relatieve 

zelfstandigheid gewenst. Het verdient dus ons inziens geen aanbeveling om de HCA onder te 

brengen in een andere organisatie. Wel is steeds afstemming vereist, vooral met de Taakgroep 

Arbeidsmarkt en Scholing, die recent in het leven is geroepen. Wij bevelen daarom aan dat de HCA 

wel eigen bewegingsruimte behoudt, ter wille van slagkracht. Naast een overlegrelatie met de 

Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing, is vooral ook gewenst dat de HCA op regionaal niveau 

functioneert in overeenstemming met de overige regionaal ingezette instrumenten, zoals die uit 

het stimuleringsfonds van OCW. 

 
Aanbevelingen over de taakstelling 

                                                                 
23 Iedere sector in het onderwijs kent een specifieke methodiek voor vernieuwing van opleidingen en voor nieuwe opleidingen. Binnen het 

mbo is dit SBB, binnen het hbo en wo de sectorale commissies. De sectoren in het onderwijs kennen ook ieder een brancheorganisatie 

zoals de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en de VSNU, die zich richten op belangenbehartiging en participeren in 

samenwerkingsverbanden.  
24 het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
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• Op grond van de analyse en de gevoerde gesprekken geven we voorts een aantal suggesties mee voor de 

taakstelling van de HCA van de TSE in de komende jaren, waarbij we opmerken dat voor sommige 

punten geldt dat ze ook op ‘het bord’ van andere stakeholders liggen en daar de HCA met name een 

aanjagende en agenderende rol kan vervullen. Daarnaast merken we op dat de punten hierna niet zijn 

bedoeld als een volledig en compleet voorstel voor het plan van aanpak van de HCA in de komende 

jaren, maar vooral als een lijst van punten waarvan we vinden dat ze in dat plan van aanpak 

geadresseerd moeten worden: 

o De komende periode zou de rolinvulling zich in ieder geval moeten richten op het leggen van 

verbindingen in het mbo en het verbinden van mbo-instellingen (bijvoorbeeld via het programma 

De Uitdaging), alsmede op doorlopende leerwegen door het beroepsonderwijs heen. 

o Het versterken van de regioaanpak met provincies en (centrum)gemeenten is een ander 

aandachtspunt voor de komende jaren. Het meer expliciet benutten van de instrumenten van 

OCW die gericht zijn op regionale stimulansen, zoals het RIF, kan daarbij behulpzaam zijn. 

o Enigszins onderbelicht in de voor handen rapporten, studies en beleidsuitingen lijkt het vraagstuk 

van bijscholing van docenten. Dit onderdeel in de oorspronkelijke planning van de HCA is beperkt 

van de grond gekomen in de zin dat er nog niet veel massa wordt gemaakt met bijvoorbeeld 

Teacher’s Learning in Energy (koplopers wel bereikt, maar niet de massa). In het vervolg van de 

energietransitie wordt dit vraagstuk steeds belangrijker. Dit vergt omvangrijke inspanningen. Een 

voorbeeldproject dat wat ons betreft de aandacht verdient is het stimuleren van doceren naast 

een baan in het bedrijfsleven. De HCA kan zich hierbij richten op het stimuleren van werknemers 

om een dergelijke stap te maken, alsook het aanjagen van onderwijsinstellingen en het 

bedrijfsleven om een dergelijke constructie mogelijk te maken. Circulaire carrières25 zijn een 

vergezicht, maar het is bovenal noodzakelijk om de thans aan mbo en hbo verbonden docenten 

krachtig bij te scholen, mede door intensieve bedrijfsstages. 

o De vraag is of voor de aanpak van het arbeidsmarktprobleem vanuit de HCA voor de energiesector 

(vooral) op kwantiteit of kwaliteit van de arbeidsmarktinstroom dient te worden gestuurd. Het 

sturen op kwantiteit ligt ons inziens minder op het pad van de HCA en meer op het pad van de 

techniek-brede organisaties/initiatieven als het Techniekpact, Platform Bètatechniek en 

dergelijke. Immers, met uitzondering van installateurs, gaat het toch vaak om groepen technisch 

gediplomeerden (en werkzoekenden) die in meerdere technische sectoren kunnen 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 energiesector en het bijscholen van zittend 

personeel richting duurzame energie/energietransitie dan dat er wordt gestuurd op kwantiteit. 

Gezien de in de HCA thans bijeengebrachte competenties ligt het voor de hand om de HCA met 

name toe te rusten voor kwalitatieve beïnvloeding vanuit geavanceerde technologieën in de 

richting van onderwijsvernieuwing. Dit past in de rolinvulling van aanjager. Daarbij zal de HCA 

meer dan in het verleden betrekkingen dienen te ontwikkelen met de reguliere 

onderwijsvernieuwingsorganisaties. Daartoe dienen ook de competenties binnen de HCA worden 

aangevuld.26  

o Een aandachtspunt dat wordt gezien is het inzetten op samenwerking en het voorkomen van 

concurrentie tussen de HCA’s van verschillende (top)sectoren. Immers, voor veel technische 

sectoren geldt dat ze uit dezelfde vijver vissen, terwijl de vijver niet per sé groter wordt. Meer 

middelen voor de HCA TSE kan mogelijk betekenen dat de ‘duurzame energiemarkt’ meer 

                                                                 
25 Zie voor een voorbeeld van circulaire carrières: https://www.techniekpact.nl/circulaire-carrires-.  
26 Het zou ons inziens overigens onverstandig zijn de HCA op te zadelen met coördinerende taken, daarvoor zijn andere instanties 
geschikter. 

https://www.techniekpact.nl/circulaire-carrires-
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arbeidskrachten uit de vijver kan vissen, maar kan – als de vijver niet groter wordt – ook weer 

zorgen voor problemen op andere arbeidsmarkten. 

o Het woord flexwerker of zelfstandige komt niet tot weinig voor in beschouwingen over de 

arbeidsmarkt en het onderwijssysteem, terwijl een aanzienlijk deel van de mensen die de 

energietransitie moeten helpen realiseren geen werknemer is maar bijvoorbeeld zelfstandige. Hun 

positie is anders dan die van de werknemer. Immers, wie investeert in de opleiding van de 

zelfstandige? De zelfstandige zelf? De opdrachtgever voor wie de zelfstandige werkt? Daar 

tegenover staat dat bijscholing van werknemers doorgaans via werkgevers is georganiseerd. Wij 

bevelen aan dat niet-werknemers tegen de marginale kosten kunnen deelnemen aan bijscholing, 

die door of met behulp van werkgevers is georganiseerd. Aan de totstandkoming hiervan kan de 

HCA als aanjager bijdragen. 

o Ook de internationale context is van belang. Voor grote bedrijven die in vele landen actief zijn, 

geldt dat ook het HRM-beleid internationaal van aard is. Bijscholing vindt plaats in internationale 

scholingsomgevingen. Opleidingseisen voor de toekomst zijn daar onderwerp van strategisch 

beraad. Ook internationale verplaatsing van menskracht is aan de orde voor zover te verenigen 

met de wensen van betrokkenen. De aanzienlijke toename van het aantal buitenlandse studenten 

in Nederland maakt het ook mogelijk om in deze categorie te werven voor een voortgezet verblijf 

in ons land. Opleidingsinstellingen kunnen veel leren van de programma’s die binnen 

internationale ondernemingen zijn ontwikkeld. Wij bevelen aan dat overheden, nationale 

werkgevers en opleidingsinstellingen op dit punt van deze internationale ontwikkelingen leren en 

ze zo nodig kopiëren. De HCA kan dat aanjagen. 

o Gelet op de uitstroom van personeel bij ‘fossiele energiebedrijven’, kan de HCA een rol spelen bij 

(onderzoek en advies over) loopbaanpaden, zoals bijvoorbeeld reeds gedaan is in het kader van de 

transitie van gas naar wind op zee. Daarbij dient de vakbeweging ook een stimulerende rol te 

spelen. 

o Tot slot over het onderwijs zelf: 
- Er moet in het onderwijs een goede balans worden gezocht tussen generieke scholing en 

specifieke scholing. Voor initiële scholing kan gelden dat een basis moet worden gelegd, 

waarbij vervolgens in korte tijd via bijscholing of omscholing specifieke skills kunnen worden 

geleerd waarmee kan worden ingespeeld naar de arbeidsvraag op dat moment. Het 

onderwijssysteem moet veerkrachtig zijn, omdat de kwantiteit en kwaliteit van de 

arbeidsvraag zich niet gemakkelijk laten voorspellen, en al helemaal niet op lange termijn. Dat 

betekent: niet te veel focus op specifieke beroepen, maar bijvoorbeeld veel ruimte voor de 

generieke vaardigheden in de eerste jaren van het onderwijs gecombineerd met specifieker 

onderwijs in de laatste jaren (gekoppeld aan bijvoorbeeld regionaal bedrijfsleven). 

- In alle gevallen is van belang dat werknemers wordt geleerd om te kunnen blijven leren en om 

zich te kunnen aanpassen.  

- Geleidelijk dient een fundamentele herstructurering van het gehele curriculum tot stand te 

komen, waarbij vanaf de basisschool het streven is gericht op vorming van veerkrachtige 

mensen die goed kunnen omgaan met onzekerheid aangaande de toekomst en noodzakelijke 

vernieuwing snel oppakken. 

Aanbevelingen over toerusting 

• Ons inziens is het, gegeven de arbeidsmarktsituatie, aan te bevelen dat de HCA in deze hoedanigheid 

blijft bestaan, ook in de situatie dat de rest van het landschap niet beïnvloedbaar blijkt.  

• De huidige kwetsbaarheid van de HCA zit vooral in de beperkte beschikbaarheid van menskracht (bij de 

programmamanager en de medewerkers die vanuit de TKI’s aan de HCA werken). Indien continuering 

van de HCA plaatsvindt en er meer ruimte is om menskracht in te schakelen, ware de HCA-groep wellicht 

aan te vullen met personen, die competent zijn in de langdurige omgang met relatief inerte organisaties.  
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• Belangrijker nog dan de vraag hoeveel budget27 er beschikbaar moet worden gesteld aan de HCA, is de 

constatering dat, om een significante bijdrage te kunnen leveren aan het doel, het nodig is dat de 

inbedding van het HCA-instrument verandert, dat er meer coördinatie plaatsvindt tussen het HCA-

instrument en andere (bijvoorbeeld ook OCW-)instrumenten. De vraag naar de middeleninzet van de 

HCA moet immers ook in het licht worden gezien van de inzet van andere specifieke instrumenten. 

Coördinatie van instrumenten en integraliteit in de aanpak zijn dus de belangrijkste prioriteiten die 

voorafgaan aan de vraag naar de budgettering van de toekomstige HCA-aanpak.  

• Tot slot: de kracht van de HCA-organisatie zit in de noodzaak om gebruik te maken van anderen en niet 

de uitvoering over te nemen. Wij bevelen aan de HCA niet zo eigenstandig te laten worden dat het een 

eigen op zichzelf staande uitvoeringsorganisatie wordt.  

 
Aanbevelingen over het proces 

• Wij bevelen aan de vijf stappen hierna te doorlopen in het proces dat tot een beslissing over een 

toekomstige HCA moet leiden: 

1. Bereik eerst overeenstemming over verbetering van de nationale coördinatie tussen alle ingezette 

instrumenten. 

2. Bepaal de toekomstige relaties tussen de topsector (en de HCA), 3 DG overleg en Taakgroep 

Arbeidsmarkt en Scholing. 

3. Bepaal de hoeveelheid middelen die beschikbaar is voor een toekomstige HCA. 

4. Vraag de huidige HCA-organisatie om op grond daarvan een actieplan voor jaar 1-2 te maken, en 

een ruwe schets voor jaar 3-4. 

5. Stem dit actieplan goed af en laat de HCA op grond hiervan opereren. 

 
 

  

                                                                 
27 Een interessante vraag is of een verhoging van de middeleninzet aan de HCA ook zou leiden tot een aantoonbaar beter resultaat en tot 
een aantoonbaar grotere bijdrage aan het verkleinen van het probleem. Op zich zit er een logisch verband tussen de inzet van middelen, de 
mate waarin de aanjaagfunctie kan worden vervuld, de mate waarin onderwijs en bedrijfsleven vervolgens in beweging komen en de mate 
waarin daarmee bijvoorbeeld de instroom of zij-instroom kan worden bevorderd. Maar tegelijkertijd is het niet mogelijk om aan te geven in 
welke mate de krapte op de arbeidsmarkt is opgelost door de HCA en het is ook niet aan te geven hoeveel kleiner de krapte op de 
arbeidsmarkt op termijn wordt door bijvoorbeeld een verhoging van de inzet van middelen in de HCA. 
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Bijlage 1: Overzicht 
gesprekspartners 
Hierna volgt een overzicht van de organisaties en personen die zijn geïnterviewd in het kader van dit 

onderzoek:  

Organisatie Gesprekspartner 

HCA-organisatie/TSE/TKI’s 

Programmamanager HCA mevr. M. Wagner 

Topteam Energie mevr. P. Herder 

Secretariaat Topsector Energie mevr. C. Cornelisse 

Systeemintegratie dhr. M. van Bracht 

TKI Biobased Economy mevr. R. van Dam 

TKI Nieuw gas dhr. J. Gigler 

TKI Energie & Industrie  dhr. F. van den Akker 

TKI Wind op Zee dhr. J. Baken 

TKI Urban Energy (voormalig) en Digitalisering dhr. J. Post 

TKI Urban Energy mevr. G. van de Vreede 

RVO mevr. M. Kok 

RVO mevr. J. Kuindersma 

Ministeries 

Ministerie van SZW dhr. W. Kruijsen 

Ministerie van BZK dhr. G. Roest 

Ministerie van EZK dhr. S. Rozemeijer 

Ministerie van EZK dhr. J. van Velzen 

Ministerie van OCW dhr. M. Soeters 

Onderwijs 

SBB dhr. D. van den Brand 

HAN dhr. T. Hammink 

MBO-raad (BTG Techniek en installatie) mevr. M. Hensels 

Hogeschool van Amsterdam mevr. R. Heller 
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ROC Midden Nederland dhr. R. Koch 

HAN dhr. J. Oosting 

WUR mevr. G. van Vilsteren 

Vereniging van Hogescholen dhr. F. van der Zwan 

Bedrijven 

Tennet mevr. M. van Gelder 

Siemens Gamesa  dhr. D. Molenaar  

Atlas Professionals dhr. J. Pellis 

Inventum dhr. R. Verbree 

NUON dhr. A. te Wierik 

DGA Maas Warmtetechniek dhr. F. Zegwaart 

NVDE mevr. A. Ramaker 

NWEA dhr. B. Vader 

NWEA dhr. M. de Vries 

Netbeheer Nederland dhr. A. Jurjus 

Overige organisaties 

FNV mevr. E. Bos 

O&O Fonds WENB dhr. M. Donckers 

WENB dhr. R. Rutjens 

Otib dhr. P. Smulders 

Jonge Energie Coalitie dhr. R. Everaert 
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Bijlage 2: Instrumentarium 
Wij sommen hieronder de meest voor de hand liggende aangrijpingspunten voor beïnvloeding nog een keer op, 

met vermelding van de meest geschikte actor. 

Aangrijpingspunt Geschikte actor 

Waardeoriëntatie: betere wereld door transitie Branche 

Inkomenshoogte, mits gunstig, dus ook 

informatieverschaffing daarover. Vergelijkende 

overzichten helpen ook 

Overheid, branche 

Arbeidsomstandigheden, mits gunstig Branche 

Carrièreperspectieven mits gunstig Branche 

Werkgelegenheidsgarantie Werkgevers plus onderwijs 

Ontwikkelingsgarantie Werkgever 

Gratis bijscholing Werkgever 

Betere aansluiting op vervolgopleiding Onderwijs 

Reductie college-, schoolgeld Overheid 

Specifieke beurzen Iedereen 

Reclame in eerder onderwijs Schooldecanen 

Sommige instrumenten hebben verspillingselement zoals beurzen. Het gaat er om in specifieke situaties 

optimale mixte vinden. 
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