
  
 

 

Windenergie: Werkgelegenheid voor Nederland! 
Investeer in windenergie-opleidingen en pak de kansen voor de Nederlandse economie! 
 
Windenergie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Niet alleen blijkt dit uit het 
voorgenomen beleid (zie bijvoorbeeld de Energieagenda  d.d. dec 2016), ook het Nederlandse 
tendersysteem van de uitgifte van wind op zee kavels is inmiddels zeer succesvol gebleken. Dankzij het 
innovatiebeleid, het Energie-akkoord en investeringen van overheid en bedrijfsleven ligt er een 
lonkend perspectief en zal de komende jaren in Nederland jaarlijks on- en offshore in totaal  1000 tot 
1700 MW aan nieuw vermogen worden gerealiseerd. 
 
In Noordwest Europa is in 2015 voor € 18 miljard geïnvesteerd in offshore wind en naar verwachting 
zullen de investeringen in 2030 zijn toegenomen tot € 40 miljard per jaar. Nederlandse bedrijven 
hebben op dit moment een aandeel van ca. 25% in de omzet en manifesteren zich bovendien op 
andere markten (met name in Azië).  
 
Uiteraard brengen deze investeringen veel werkgelegenheid met zich mee. Momenteel zijn er in 
Nederland ca. 4.000 mensen werkzaam in de wind industrie. Recent onderzoek van EIB/ECN geeft aan 
dat het in de periode 2016 – 2020 om 25.500 arbeidsjaren gaat. De verwachting is dat de 
werkgelegenheid zich zal uitbreiden via 12.000 banen in 2023 tot ca. 30.000 banen in 2030 op zowel 
MBO, HBO als universitair niveau. De uitdaging is om deze werkgelegenheid in een internationale 
markt te vullen met Nederlandse arbeidskrachten. Gezien het algehele tekort aan technisch personeel 
in ons land en de beperkte opleidingscapaciteit op alle onderwijsniveaus is dit geen 
vanzelfsprekendheid. Voeg hierbij het innovatieve karakter van de windsector en de volle omvang van 
de uitdaging wordt duidelijk. Technische opleidingen in Nederland zullen moeten opschalen en zich 
moeten voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven 
om aan de toekomstige vraag naar gekwalificeerde arbeidskrachten te kunnen voldoen. 
 
TKI Wind op Zee en NWEA hebben het initiatief genomen om partijen bij elkaar te brengen om de 
uitdaging op te pakken, middels het project CAREER. CAREER heeft de ambitie om in Nederland alle 
activiteiten op het gebied van opleiding en vraaggestuurd onderzoek te coördineren. Inmiddels is 
duidelijk geworden dat forse investeringen nodig zijn om cursusmateriaal, Centers of Expertise, Centra 
voor Innovatief Vakmanschap en field labs te ontwikkelen. Deels kunnen deze middelen worden 
verkregen via bijdragen vanuit de sector en uit reguliere geldstromen die beschikbaar zijn voor 
onderwijs.  
 
Er is echter een forse impuls noodzakelijk vanuit de overheid om de gewenste versnelling te kunnen 
realiseren, opdat opleidingscapaciteit tijdig wordt opgeschaald en in kwaliteit wordt verbeterd. Parallel 
zal er moeten worden gewerkt aan het bevorderen van voldoende instroom. Dit betekent dat moet 
worden geïnvesteerd in de positionering van windenergie bij diverse doelgroepen, waaronder 
scholieren en hun ouders. Ook de zij-instroom vanuit de maritieme sector en vanuit de offshore olie en 
gassector zal moeten worden gestimuleerd. Hier snijdt het mes aan twee kanten. Werkloosheid in de 
afbouwende fossiele sector kan worden voorkomen en er ligt hier een potentieel om relatief snel in 
gekwalificeerde arbeidskrachten te voorzien voor de windsector. Dit vergt onder meer invullen van het 
Leven Lang Leren beleid en herinrichting van O&O fondsen. 
CAREER kan aan bovengenoemde doelen bijdragen door de ontwikkeling van een nationale agenda en 



  
 

door de krachten te bundelen om tijdig voldoende, goed gekwalificeerde arbeidskrachten te kunnen 
leveren. 
 
Laat human capital niet de beperkende factor worden om de kansen te benutten die windenergie 
biedt! Zet in op een actief beleid met betrekking tot (zij)instroom, opleiding, Leven Lang Leren en 
blijvende innovatie in nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. 
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