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Voorwoord
Op vrijdag 22 november 2019 kwamen de vier regionale Sociaal Economische Raden (SER’en) samen
met de landelijke SER voor een werkbezoek in Nieuwdorp in de provincie Zeeland. Tijdens dat
werkbezoek stonden twee thema’s centraal: de arbeidsmarktkant van de energietransitie en
grensoverschrijdend werken. Dankzij jullie kunnen we terugkijken op een energieke bijeenkomst met
goede sprekers, zinvolle gesprekken en veel nieuwe contacten.
Klimaat en energie stellen ons voor één van de grootste uitdagingen van deze tijd, die grote
consequenties heeft voor mensen en bedrijven. En omgekeerd zijn die mensen en bedrijven
bepalend voor de energietransitie. Arbeidsmarkt en scholing een goede plek geven in die
energietransitie is nodig, maar niet gemakkelijk. Niemand kan dat in zijn eentje: sociale partners én
de overheid én het onderwijs zijn keihard nodig. Daarom was ik erg blij dat al die partijen er waren
om hun perspectief te belichten en met ons, met de SER’en, in gesprek te gaan.
En verder was ik natuurlijk blij met het gesprek tussen de SER’en. Zeker de energietransitie is een
onderwerp dat de landelijke en regionale SER’en nu al verbindt, viel te bemerken. Alle SER’en
hebben inmiddels een advies opgesteld over de plek van arbeidsmarkt daarin.1 Ook de landelijke SER
is sterk met het onderwerp bezig, zowel in een aantal adviezen2 als in de taakgroep Arbeidsmarkt en
Scholing van het Klimaatakkoord3 die ik voorzit.
De energietransitie is nog maar pas begonnen. Dit is bij uitstek een onderwerp waar we de komende
tijd verder samen in kunnen optrekken. Daarom heb ik aangeboden om als bescheiden aftrap een
syllabus samen te stellen met alle bijdragen van 22 november. Die ligt nu voor u. Graag wil ik de SER
Zeeland bedanken voor het organiseren van dat bezoek, en secretaris Jan Bruurs van SER Zeeland
voor zijn hulp bij de totstandkoming van deze syllabus.
Maar daarmee zijn we er uiteraard niet. Het echte vervolg moet de komende tijd ontstaan. Daaraan
kunnen we allemaal bijdragen. Laten we elkaar goed op de hoogte houden en van elkaar leren. En
laten we op die manier kijken hoe we elkaar kunnen versterken.
Met hartelijke groet,
Mariëtte Hamer
Voorzitter SER

1

SER Overijssel (2020) Samen op Streek. SER-advies energietransitie en arbeidsmarkt Overijssel; SER Zeeland
(2020) Advies inzake conceptnota Regionale Energiestrategie Zeeland; SER Noord (2019) Routekaart Leven
Lang Ontwikkelen in Groningen; Brabantadvies/SER Brabant (2019) Energietransitie. Positionering en rollen van
de provincie Noord-Brabant.
2
Energietransitie en werkgelegenheid (2018); Nationale klimaataanpak voor regionale industriële koplopers
(2019).
3
Klimaatakkoord (2019) Hoofdstuk arbeidsmarkt en scholing.
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1. Inleiding
Arbeidsmarkt en energietransitie
Arbeidsmarkt en scholing vormen een bepalende factor in de transitie naar een duurzame economie.
Om de klimaatdoelen te halen zijn vele tienduizenden extra arbeidskrachten nodig. Anderen zullen in
de traditionele industrieën juist hun baan dreigen te verliezen. Ook verandert veel bestaand werk
van karakter waardoor het nodig is werkenden, maar ook technieken en werkprocessen voortdurend
te ontwikkelen.
Voor de betaalbaarheid, snelheid en het draagvlak van de klimaatafspraken is het cruciaal om de
economische en werkgelegenheidskansen van de transitie te verzilveren, maar dan wel op een
manier dat zoveel mogelijk mensen daar baat bij hebben. Die ambitie is alleen te bereiken met een
langdurig, gezamenlijk en proactief arbeidsmarktbeleid.
In het advies Energietransitie en Werkgelegenheid (2019) en later in de arbeidsmarktparagraaf van
het Klimaatakkoord (2020) staan de contouren geschetst van wat daarvoor nodig is: een gerichte
aanpak per sector en regio, dichtbij de praktijk en state-of-the-art leren en innoveren, een inclusieve
aanpak, verbetering van arbeidsmarktinformatie, het goed regelen van nieuwe banen en het
opvangen van sociale risico’s bij dreigend baanverlies.
Daarmee is de arbeidsmarkt overigens niet alleen een bedreiging voor de energietransitie, of
andersom. Als het met een gericht en proactief arbeidsmarktbeleid lukt om de energietransitie
aantrekkelijker te maken om aan te werken en in te investeren, biedt dat Nederland volop kansen.
Allereerst op een duurzamere toekomst, maar ook op een innovatieve en inclusieve economie met
toekomstgerichte, schone en zekere banen.

Zeeuwse energietransitie
De arbeidsmarkt is dus cruciaal in de energietransitie. Van die constatering is geen betere illustratie
te vinden dan in Zeeland. Heel veel van we daarover kunnen meten en zien, komt in die provincie
terug. Zeeland is een zeer energie-intensieve provincie, die bovendien ook los van de energietransitie
al te maken heeft met enorme arbeidsmarktkrapte.
In opdracht van de SER heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) al laten zien tot welke
arbeidsmarktspanning dat leidt.4 Als gevolg van de energietransitie zal in alle provincies de vraag
naar arbeid toenemen. Maar nergens is de toegenomen vraag (in verhouding tot het aantal
werkenden) zo sterk als in Zeeland.
Met een naar verhouding lage werkloosheid zal het enorm lastig en misschien onmogelijk zijn om alle
vacatures te vervullen. Ook grensarbeid, dus het aantrekken van arbeidspotentieel uit België en
eventueel Noord-Frankrijk, is niet eenvoudig. De landelijke vraag die in Zeeland extra pregnant naar
voren komt is: hoe kunnen we arbeidsmarkt een zodanige plek in de energietransitie geven dat die
door kan gaan, maar ook dat zoveel mogelijk mensen daaraan kunnen meedoen?

4

PBL (2018) Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt – een quickscan.
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Figuur 1.1

Veranderingen op de arbeidsmarkt door de energietransitie per provincie.

Bron: PBL (2018) Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt – een quickscan.

8

2. Programma en bijdragen
Hieronder is het dagprogramma weergegeven. Daarna vindt u de presentaties van de sprekers.

2.1.

Programma

Ochtenddeel
Vanaf 10.00 uur

Inloop met koffie/thee

10.30 – 10.40 uur

Welkom door Margo Mulder, burgemeester van Goes

10.40 – 12.45 uur
Sociaal-economische aspecten van de Energietransitie
In alle provincies wordt gewerkt aan de opstelling van een zgn. Regionale Energie Strategie. Hierin
geeft elke regio aan welke bijdrage men wil c.q. kan leveren aan de nationale doelstellingen op het
gebied van duurzame energieopwekking en energiebesparing. Duidelijk is al wel dat het behalen van
deze doelstellingen niet vanzelfsprekend is vanwege o.a. de krapte op de arbeidsmarkt. Zijn er bijv.
voor het aanpassen van de woningvoorraad voldoende vakmensen in de bouw en in de installatie
beschikbaar? Welke vaardigheden worden van hen gevraagd? En welke rol kan het onderwijs spelen
bij de om- en bijscholing van huidige medewerkers?
Korte inleidingen door:
 Derk Alssema en Mathieu van Woerkom, resp. lid Stuurgroep en projectleider Regionale
Energiestrategie Zeeland: “Hoofdlijnen van de (concept-) Regionale Energiestrategie voor
Zeeland, ambities voor de toekomst”
 Hendrik-Jan van Arenthals, voorzitter College van Bestuur Scalda: “Wat kan het mbo-onderwijs
betekenen voor het opleiden van toekomstige medewerkers en voor de om- en bijscholing van
huidige medewerkers? Wat is daarvoor nodig?”
 Ilze Poppe, directeur Poppe Installatietechniek B.V. te Kloosterzande en vice-voorzitter
Techniek Nederland, regio Zuid: “Waar lopen ondernemers tegenaan bij het inspelen op (de
sociaal-economische mogelijkheden van) de energietransitie en wat hebben zij nodig om deze
kansen te benutten?”
 Mariëtte Hamer, voorzitter SER NL en voorzitter taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing van het
Klimaatakkoord: “Arbeidsmarktvraagstukken en arbeidsmarktkansen van de energietransitie”
Vervolgens zal in vier “energietafels” (onder leiding van de vier voorzitters van de regionale SER’en)
aan de hand van enkele stellingen/vragen gediscussieerd worden over de mogelijkheden om de
(regionale) arbeidsmarkten en het (technisch) onderwijs beter af te stemmen op de vraag naar
werknemers vanuit de energietransitie.
Na afloop volgt onder leiding van Mariëtte Hamer een paneldiscussie met de inleiders en deidd
werkgroepvoorzitters.
12.45 – 13.45 uur

Lunch
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Middagdeel
13.45 – 15.15 uur

Economie en arbeidsmarkt in een grensregio

Jo-Annes de Bat, Gedeputeerde voor o.a. Economie, houdt een inleiding over de volgende
onderwerpen:
 Hoe ziet de Zeeuwse arbeidsmarkt er momenteel uit en wat zijn de verwachtingen voor de
komende jaren?
 Welke concrete acties en maatregelen ontplooien de Zeeuwse overheden (en met name de
Provincie Zeeland) om de spanning op de Zeeuwse arbeidsmarkt te verminderen?
 Wat gebeurt er vanuit Zeeland om de problematiek van de grensarbeid te verlichten?
Jan Lagasse, CEO van North Sea Port, zal een mondelinge toelichting geven op enkele actualiteiten
binnen het (zee-) havenontwikkelingsbedrijf North Sea Port:
- North Sea Port heeft tot doel het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende zeehavengebied
vanaf het Nederlandse Vlissingen tot aan Gent in Vlaanderen te beheren, te exploiteren en te
ontwikkelen. Het havengebied biedt, na de havenfusie van vorig jaar, werk aan bijna 100.000
werknemers en heeft een toegevoegde waarde van bijna 14,5 miljard euro. Daarmee is North
Sea Port de 3e haven van Europa wat betreft toegevoegde waarde
- Het havenontwikkelingsbedrijf loopt aan tegen diverse knelpunten, die te maken hebben met
het feit dat het opereert in twee EU-lidstaten. De regeringsleiders van Vlaanderen en
Nederland hebben eind vorig jaar besloten om voor dit grensoverschrijdende havengebied de
status van experimenteerregio te onderzoeken. Intussen is onder voorzitterschap van de
voormalige Staatsraad, Piet-Hein Donner, een bi-nationale stuurgroep aan de slag gegaan. Wat
zijn de grensoverschrijdende belemmeringen? Wat zou de betekenis kunnen zijn van een
experimenteerregio en hoe gaat hieraan invulling gegeven worden? Wat kan dit betekenen
voor andere grensregio’s?
Na afloop van beide inleidingen is er gelegenheid voor het stellen van vragen en voor discussie.
15.15 – 16.15 uur

Afronding werkbezoek en gelegenheid voor informele ontmoeting
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2.2.

Bijdrage Hendrik-Jan van Arenthals

Hendrik-Jan van Arenthals is voorzitter van het College van Bestuur van ROC Scalda.
Reuzen
Het lot beschikt al onze aangelegenheden boven al onze wenschen, want zie vriend Sancho Panza,
ginds doemen ons dertig geweldige reuzen op, of een paar meer – wat zou het? – met dewelken ik
slag denk te leveren! Wat voor reuzen? Zei Sancho Panza. Ziet u dan niet, zei Sancho, dat wat men
ginds aanschouwt geen reuzen zijn, maar windmolens; en wat U armen belieft te noemen, dat zijn de
wieken door den wind gedreven…
Wanneer ik vanuit Middelburg naar het hoofdkantoor van Scalda in Terneuzen rijd, word in de buurt
van de plek waar we nu zijn mijn blik geregeld naar rechts getrokken. Wie is niet onder de indruk,
wanneer daar vol verstilde energie de reuzen strak in het gelid staan te wachten om getransporteerd
te worden naar de velden op zee. Tussen het gloednieuwe verkeersknooppunt Drie Klauwen en de
tolpoortjes voor de Westerscheldetunnel ben ik afgedwaald naar de reusachtige prestaties die ons
Land in Zee in de queeste naar energietransitie levert.
Dat geldt niet in de laatste plaats voor het onderwijs, niet alleen voor de hogere Grandeze, maar
zeker ook voor de Hidalgo van het mbo. Scalda is een leidend roc in offshore wind, met een Centrum
voor Innovatief Vakmanschap, een consortium met het Center of Expertise van de Hogeschool
Zeeland, met een brede kring van bedrijven waaronder Orsted en North Sea Port, ingebed in een
door Campus Zeeland Innovatiecluster, Winddock met een ultramoderne windturbinesimulator, the
Young Society Enenergy Challenge, ontwikkeling van samenwerking met Vlaanderen en meer, veel
meer. We hebben het over ontwikkeling en innovatie, initieel onderwijs en post-initieel, nascholing,
een Leven Lang Ontwikkelen. Programma’s zijn mede door het bedrijfsleven zelf geschreven. En dan
heb ik het alleen nog maar over de wind en de sector Techniek, niet over bijvoorbeeld initiatieven in
ons nieuwe Groen College of in het kader van ons traject Duurzaam Scalda.
Op de rem voor de trajectcontrole de tunnel in rijdend mijmer ik verder. Zeker daar is het zaak om als
bestuurder goed koers te houden. Hoe doen we het eigenlijk, hier, met z’n allen? Natuurlijk zien we
in de context waarin we in Zeeland als ondernemingen, overheden en onderwijs opereren, soms net
als de ridder uit La Mancha een herberg voor een kasteel aan, of moeten we het doen met een
‘rossinant’, een slecht paard dat zijn eigen weg lijkt te gaan. En we hebben onze eigen reus te
bevechten. Het is zonneklaar dat de innovatieve ontwikkelingen, die de economie een impuls geven
en veel nieuwe banen opleveren, in felverlichte neonletters schreeuwen om voldoende adequaat
opgeleide werknemers.
De Zeeuwse arbeidsmarkt is in vrijwel iedere sector zeer gespannen, meer dan waar dan ook in de
Lage Landen; en niet in de laatste plaats in de Techniek. De behoefte aan werknemers is veel en veel
groter dan het aanbod van nieuwe studenten in opleiding. Vrijwel alles wat mogelijk is om meer
mensen naar onze prachtige provincie te trekken, wordt ondernomen. Werving in binnen- en
buitenland, websites, mobiliseren van Zeeuwen buiten de provincie, vakanties, zorg voor huisvesting,
partnerbanen en nog veel meer. Dat is nodig en positief.
In het techniekonderwijs hebben we werkveldadviesraden, docentenstages, hybride
techniekopleiders enzovoort. Er is werving en voorlichting tot in het basisonderwijs toe. Er zijn
11

studentenleerbedrijven. Er zijn uitstekende samenwerkingen rondom onze moderne
praktijkvoorzieningen. In het Centrum voor Toptechniek (CTT) in Terneuzen, door de Drie O’s samen
gefinancierd, werken het voortgezet onderwijs en Scalda samen met opleidingsbedrijven uit metaal,
installatietechniek en bouw. In Technum in Vlissingen doen het voortgezet onderwijs, Scalda en de
Hogeschool Zeeland dat met een metaalleerbedrijf. En in het Techniekhuis Goes is er samenwerking
met leerbedrijven in Elektro- & installatietechniek, de bouw, afbouw en stukadoren en de
schildersvakopleiding. Deze opleidingsbedrijven en praktijkvoorzieningen bieden prima
mogelijkheden om met een gezamenlijke inspanning de arbeidsmarktproblematiek aan te pakken.
Daarnaast zijn er bedrijfsscholen. Er zijn er, die al lang 10 – 15 jaar bestaan en er worden nieuwe
opgericht. In die bedrijfsscholen wordt, daar waar ze opleiden tot erkende mbo-diploma’s,
samengewerkt met een roc, in de beroepsbegeleidende leerweg, meestal met Scalda. Dit komt
helaas niet altijd tot uitdrukking in de beeldvorming over deze opleidingen, soms tot de landelijke
media toe. Bedrijven hebben er belang bij om zich als bedrijfsschool te profileren. De publiciteit zorgt
er immers mede voor dat studenten het bedrijf beter weten te vinden. De beeldvorming is echter
voor het mbo en de eerdergenoemde opleidingsbedrijven niet zonder meer positief, zij het zowel
onbedoeld als onterecht.
Na zo’n zes kilometer voert de weg weer omhoog en is er licht aan het einde van de tunnel. En terwijl
ik links het nieuwe Diamond-center van DOW passeer, probeer ik in gedachten de zaken op een rijtje
te krijgen. Er gebeurt veel, veel goeds. Er zit, het zou in best zijn als het niet zo was, veel energie in de
materie van onderwijs – arbeidsmarkt. Tegelijk kan het beter.
Waar het gaat om goede opleidingen, ook in het kader van energietransitie, om de reus van de
tekorten op de arbeidsmarkt te kunnen bevechten, hebben onderwijs en ondernemingen elkaar
nodig als Don Quichotte en Sancho Panchez. Verbinding, samenwerking, partnerschap: het zijn
clichés als de ridderroman waar Cervantes de spot mee dreef, maar oh zo nodig.
Waar gaat het om. Ik noem, het getal van de volheid, zeven punten:
1. Onderwijs echt betrekken bij de innovatie binnen de bedrijven (bv. door innovatieopdrachten voor studenten, stagedagen voor docenten, gastsprekers, bedrijfsbezoeken etc.)
- er is vaak gezegd dat het onderwijs niet luistert. Welnu we luisteren zeer goed. Vertel ons
dan ook echt waar het om gaat!
2. Erkenning van de cruciale rol van het mbo in het ‘vertalen’ en praktisch toepassen van
nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek en anderszins- van de noodzakelijke lange
termijnvisie naar de praktijk van morgen. In Zeeland laten we meer dan waar dan ook zien
hoe wo, hbo, mbo en vo samen kunnen onderzoeken, onderwijzen en zorgen voor goed
ondernemen.
3. Explicitering door het bedrijfsleven wat de energietransitie vraagt aan nieuwe kennis/
vaardigheden/houding van hun toekomstige medewerkers - offshore wind, tidal-energy,
biobase etcetera: het vraagt ook een transitie van medewerkers, nu en ‘life long’ – neem ons
daar in mee, laten we elkaar sterk maken
4. Een brede, gedragen visie om samenwerking op te baseren, gedragen door een goed
georganiseerd bedrijfsleven- vorm coalities, sluit aan bij kennis- en innovatietafels, werf
samen, licht samen voor in het voortgezet en zelfs primair onderwijs, stap over de
concurrentie heen
12

5. Een gezamenlijke structurele funding om duurzaam en proactief samen te kunnen blijven
ontwikkelen en innoveren- zet de noodzakelijke stap van welkome maar incidentele
subsidies naar structurele borging van innovatie, ontwikkeling en opleiding. Investeren kan
ook bijvoorbeeld door bij hybride opleiden en werken van docenten en instructeurs de
salarisverschillen tussen technieksector en onderwijs te overbruggen.
6. Langdurig commitment, partnerschap waarbij initieel mbo en hbo en LLO, leven lang
ontwikkelen; na- en bijscholing in elkaars verlengde liggen en steeds meer worden
gecombineerd in hybride onderwijsvormen, leren in de praktijk - laten we het leren in de
praktijk samen in de praktijk brengen; versterk het bekostigde onderwijs door hen ook te
vinden waar het gaat om commerciële scholingsactiviteiten

7. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het steeds meer hybride opleiden, maar ook
hybride werken van docenten - een uitstekende manier om sector en onderwijs te verbinden
en te zorgen voor up-to-date kennis en expertise; dat vraagt ook om flexibele inzet van
werknemers, iets waar de wetgeving nog steeds niet goed op berekend is.
Net voordat ik het hoofdkantoor van Scalda bereik, rijd ik door de nieuwe Sluiskiltunnel. Scheelt me
toch een kwartier, schiet me door mijn hoofd. Sneller dan gepland en binnen budget klaar, herinner
ik me nog. Aanpakken van problematiek. Aan de slag. Als het ergens kan, is het in Zeeland. Het
gebeurt al. En het kan beter, veel beter nog. Luctor et Emergo, worstelen met de reus van de
tekorten op de arbeidsmarkt en samen boven komen. Bestuurlijke daadkracht, geen oude clichés
meer over-en-weer tussen onderwijs en ondernemingen, geen schijngevechten tegen windmolens,
maar de wind mee pakken. De energietransitie als motor voor de transitie in onderwijsarbeidsmarkt.
Samen eendrachtig, als 1 dappere ridder.
Hij had het nauwelijks gezegd of hij gaf het paard Rossinant de sporen zonder zich te bekommeren
om Sancho, die hem nog naschreeuwde dat het wel wis en waarachtig windmolens waren waarop hij
lostrok, en geen reuzen. Maar hij had het zóó vast in het hoofd dat het reuzen waren, dat hij het
schreeuwen van zijn schildknaap niet eens hoorde en ook niet zag wat het wèl waren, zelfs toen hij er
vlak bij was; verre van dat, hij riep uit volle borst:
‘Vliedt niet, laffe en verachtelijke creaturen; één enkel ridder slechts valt u aan.’

13

2.3.

Bijdrage Mathieu van Woerkom

Mathieu van Woerkom is manager Circulaire Economie en Energietransitie bij de provincie Zeeland
en projectleider voor de Regionale Energiestrategie Zeeland.
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2.4.

Bijdrage Ilze Poppe

Ilze Poppe is directeur Poppe Installatietechniek B.V. te Kloosterzande en vice-voorzitter van
Techniek Nederland, regio Zuid.
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2.5.

Bijdrage Mariëtte Hamer

Mariëtte Hamer is voorzitter van de SER en van de taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing van het
Klimaatakkoord.
De energietransitie is niet iets voor morgen. Die is al aan de gang. We zien het om ons heen, jullie zijn
er allemaal mee bezig. Kijk naar de enorme projecten rond Wind op Zee voor de Zeeuwse kust. Kijk
naar alle huizen die worden geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. Kijk naar de toename van
elektrische auto’s.
Daar komen flinke ambities in het Klimaatakkoord bij. Als we alleen even kijken naar huizen. Nieuwe
wijken moeten vaak al aardgasvrij worden opgeleverd. Het kabinet wil daarnaast aan het einde van
de kabinetsperiode jaarlijks 30.000 bestaande woningen verduurzamen, het tempo moet daarna
omhoog naar 200.000 huizen.
En de vraag is natuurlijk: wie gaat dat doen? Die vraag speelt overal, maar misschien wel het sterkst
in Zeeland. We horen dat vanochtend. Maar we zagen dat ook al in de Quickscan, die het PBL had
gemaakt voor ons SER-advies Energietransitie en Werkgelegenheid. Daarin staat dat de toch al grote
vraag naar arbeid in Zeeland door het Klimaatakkoord nog eens flink gaat toenemen. Van alle
provincies zal de spanning op de Zeeuwse arbeidsmarkt het grootst zijn, becijfert PBL. Liefst drie
keer zo groot als gemiddeld in Nederland.
Niet voor niets hebben we al bij de aanvang van het spreken over een Klimaatakkoord gezegd:
arbeidsmarkt en scholing zijn bepalend door het tempo, de betaalbaarheid en het draagvlak voor de
energietransitie. De grote uitdagingen die wij in de taakgroep benoemd hebben, zijn in Zeeland extra
duidelijk zichtbaar.
Het Klimaatakkoord kent daarom een cross-sectorale taakgroep arbeidsmarkt en scholing, die ik
voorzit. Daarin zitten sociale partners, mbo hbo wo, drie ministeries, vng en uwv, en partijen als
Techniekpact en de Topsectoren.
Het gaat dan overigens niet alleen om voldoende menskracht. De naam van de taakgroep
“arbeidsmarkt en scholing” verraadt al dat het zeer zeker ook over onderwijs gaat. Dus ik ben heel
blij dat ROC Scalda hier vandaag ook vertegenwoordigd is. En dat in de taakgroep de onderwijskolom
én het ministerie van Onderwijs hun volle verantwoordelijkheid nemen.
In feite zijn er vier grote uitdagingen:
1. Hoe komen we aan voldoende mensen? Er zijn tienduizenden extra vakkrachten nodig,
die nu al heel moeilijk zijn te krijgen.
2. Hoe zorgen we dat iedereen mee blijft doen? Kan de transitie iets betekenen voor
mensen met een afstand naar werk? En wat gaan die extra mensen doen als straks de
woningen verduurzaamd zijn?
3. Hoe zorgen we dat huidige medewerkers mee veranderen met hun werk? Het werk
verandert snel, wat vraagt dat van vaardigheden van mensen?
4. Hoe zorgen we ervoor dat het werk goed geregeld is? Ook in nieuwe branches zoals wind
op zee?

27



Dat zijn complexe vragen, die geen enkele organisatie, of sector, of regio in zijn eentje kan
oplossen. Maar met zijn allen kunnen we misschien een begin maken. En met ‘allen’ bedoel
ik niet alleen sociale partners, onderwijs en overheid. Ik bedoel ook landelijk, regionaal en
sectoraal.



In de werkgelegenheidsparagraaf van het klimaatakkoord is dat ook het uitgangspunt: een
integraal arbeidsmarktbeleid, dat aansluit op bestaande afspraken en samenwerkingen in
regio’s en sectoren. De “vertaling van nationale en sectorale afspraken naar regionaaleconomische agenda’s” hebben we daarin expliciet benoemd, als het tweede handvat om
dat arbeidsmarktbeleid vorm te geven. “Ook verknoping van uitvoerend regionaal beleid met
sectorale activiteiten (o.a. cao, O&O, sociale plannen) is noodzakelijk”, staat daar expliciet
bij. Dat hebben we niet voor niets gedaan. Dat hebben we gedaan, omdat die regionale
vertaling uiteindelijk bepalend is.



Als het met gezamenlijk beleid per regio, lukt om de energietransitie aantrekkelijker te
maken om aan te werken en in te investeren, biedt dat Nederland volop kansen. Allereerst
op een duurzamere en meer inclusieve toekomst, maar ook op een innovatieve economie
met toekomstgerichte, schone en zekere banen waar meer mensen van kunnen profiteren.
Veel mensen ervaren die arbeidsmarktkansen op dit moment niet, of verwachten dat de
energietransitie tot meer lasten zal leiden. Krachtig samenwerken helpt niet alleen om aan
voldoende goed gekwalificeerde werkenden te komen, maar ook om de transitie inclusief te
maken. Dus om die vorm te geven op een manier, dat iedereen kan meedoen.



Sociale partners zouden aan dat streven een bijdrage kunnen leveren. Uiteraard landelijk en
sectoraal, wat ze vaak al doen. Maar zeker ook in de regio. Dus hier in Zeeland. Dat gaat niet
vanzelf, dus ik hoop dat we daar vandaag een vruchtbaar gesprek over kunnen hebben.
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2.6.

Bijdrage Jo-Annes de Bat

Jo-Annes de Bat is gedeputeerde Economie (circulair, logistiek, maintenance, arbeidsmarkt,
kenniseconomie, havenbeleid) en Financiën van de provincie Zeeland.
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2.7.

Bijdrage Jan Lagasse

Jan Lagasse is CEO van North Sea Port.
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3. Hoofdlijnen van de gesprekken aan de vier ‘energietafels’
Na afloop van de presentaties hebben de deelnemers aan het werkbezoek in vier zgn. energietafels
gediscussieerd aan de hand van enkele stellingen over de relatie tussen “energietransitie” en het
thema “scholing en arbeidsmarkt”. Onderstaand zijn de belangrijkste resultaten van deze gesprekken
samengevat.
Stelling 1: Het is een gemiste kans dat in de landelijke Handreiking voor het opstellen van de regionale
energiestrategieën het thema “scholing en arbeidsmarkt” niet is meegenomen. Het is dan ook niet
meer dan logisch dat regionale overheden in hun RES’en aan dit thema geen of nauwelijks aandacht
besteden.
Discussie: De deelnemers beschouwen het inderdaad als een gemiste kans dat in de landelijke
Handreiking voor de RES’en het thema “scholing en arbeidsmarkt” niet is meegenomen. Dit thema kan
niet los worden gezien van de regionale energiestrategieën. Het ontbreken van dit thema in de
Handreiking mag door regionale overheden niet als excuus worden gebruikt om hierover niets op te
nemen in de RES’en. Er dient juist wel aandacht aan het thema “scholing en arbeidsmarkt” worden
geschonken. In het bijzonder gaat het dan om zaken als:
 Een leven lang ontwikkelen.
 Bevorderen van intersectorale mobiliteit, waardoor werknemers in overschotberoepen
begeleid worden via om- en bijscholing naar kansrijke beroepen. Een betere afstemming en
integratie van de O&O-fondsen is hiervoor belangrijk.
 Het verhogen van de arbeidsparticipatie, omdat wij te maken hebben met structurele
tekorten op de arbeidsmarkt. Zonder het vergroten van de “vijver”, blijven alle sectoren
trekken aan dezelfde werknemers.
 Door innovaties en dus door een grotere arbeidsproductiviteit per werknemer zal de behoefte
aan extra werknemers voor de energietransitie vermoedelijk achterblijven bij de huidige
ramingen.
 Het tussen regio’s delen en het meer van elkaar leren van best practices van pilots en
projecten met betrekking tot het thema “scholing en arbeidsmarkt” in relatie tot de
energietransitie dient gestimuleerd te worden.
 In verband hiermee wordt aan de landelijke SER geadviseerd om enkele regionale
vertegenwoordigers van de RES’en zitting te laten nemen in de landelijke taakgroep.
Overigens kan het ontbreken van het thema “scholing en arbeidsmarkt” in de landelijke Handreiking
ook als een kans worden gezien. Het biedt de mogelijkheid om de RES’en op te bouwen van onderop,
d.w.z. vanuit de specifieke regionale omstandigheden en dus rekening te houden met de regionale
situatie op het gebied van arbeidsmarkt en scholing.
Stelling 2: Uit een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat juist in de provincies
buiten de Randstad door de energietransitie de spanning op de regionale arbeidsmarkten (lees:
toenemend aantal vacatures) zal toenemen. Volgens PBL vraagt dit om maatwerkoplossingen. Ligt hier
een rol weggelegd voor de provinciale SER’en en zo ja welke?
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Discussie: De verwachting is dat de opwekking van duurzame energie vooral in de provincies buiten de
Randstad zal plaatsvinden. Daarom zal de energietransitie juist in deze gebieden het meest een beroep
doen op de regionale arbeidsmarkten.
 De energietransitie vraagt om maatwerkoplossingen. Het is dus van belang dat op regionaal
niveau de agenda van de energietransitie zoveel mogelijk gekoppeld wordt aan de sociaaleconomische agenda.
 Alle deelnemers vinden dat hier vooral een adviserende rol weggelegd ligt voor de regionale
SER’en. Daarbij wordt bepleit dat de regionale SER’en meer gebruik maken van het advies van
de landelijke SER en dit advies ‘vertalen’ naar de regio. Ook dient er meer samenwerking te
komen tussen de landelijke SER en de regionale SER’en en tussen de regionale SER’en
onderling.
 Voor regionale maatwerkoplossingen is actuele en betrouwbare arbeidsmarktinformatie
belangrijk. Nog niet in alle regio’s zijn deze gegevens voorhanden.
 Een omvangrijke problematiek ligt bij de toenemende groepen van zzp-ers en flexwerkers. Uit
onderzoek blijkt dat hun werkgevers nauwelijks bereid zijn om de flexwerkers om- en bij te
scholen. Een en ander is ook van toepassing op de zzp-ers. De uitdaging is om deze groepen
mee te krijgen om zich te laten ontwikkelen.
 De SER’en dienen te stimuleren dat er meer communicatie komt tussen partijen op de
regionale arbeidsmarkt, zoals het UWV, de gemeenten, de werkgeversservicepunten en de
individuele werkgevers. Het zou ermee moeten beginnen dat partijen in elkaars kaartenbakken
kunnen kijken.
Stelling 3: Van intersectorale om-, bij- en herscholing dient weinig soelaas verwacht te worden wat
betreft het realiseren van de (groene) ambities van de RES’en. Dat geldt ook voor projecten om de
instroom in het technisch beroepsonderwijs te bevorderen. De echte oplossing ligt in het grote schaal
werven van gespecialiseerde buitenlandse werknemers.
Discussie: De deelnemers zijn het niet eens met deze stelling. Men is van mening dat het de voorkeur
heeft om eerst alle mogelijkheden binnen Nederland te benutten om het aanbod van geschikte
vakmensen te vergroten. Pas als er dan nog vacatures zijn, kunnen ook gespecialiseerde buitenlandse
werknemers geworven worden. Hoewel over het werven van deze laatste groep werknemers de
meningen wel verdeeld zijn.
 Uit onderzoek is gebleken dat werknemers nog de nodige juridische en praktische
belemmeringen ondervinden bij her-, om- en bijscholing naar een functie in kansrijke
beroepen. Waar mogelijk zal een oplossing voor deze problemen gevonden dienen te worden.
 Onder de groep van statushouders bevinden zich veel mensen met een technische
achtergrond. Statushouders zouden sneller aan het werk mogen, maar volgens een rapport
van SER NL verloopt de inzet van statushouders nog moeizaam.
 Als er al buitenlandse werknemers worden geworven, dan dienen daaraan wel duidelijke
kaders worden gegeven, passend binnen de Nederlandse wet- en regelgeving. Kortom, voor
gelijke werkzaamheden dienen Nederlandse en buitenlandse werknemers een gelijke beloning
en dezelfde sociale zekerheid te worden geboden. Ook de voldoende beschikbaarheid van
passende huisvesting voor buitenlandse arbeidskrachten is belangrijk.
Maak meer gebruik van EVC (=Erkenning van Verworven Competenties) als instrument om
competenties.
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4. SER-adviezen energie en werkgelegenheid
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste (regionale en landelijke) SER-adviezen over
energietransitie en werkgelegenheid, en enkele andere documenten die vanuit of in opdracht van de
SER tot stand zijn gekomen.

Publicaties regionale SER’en


SER Overijssel (2020) Samen op Streek. SER-advies energietransitie en arbeidsmarkt
Overijssel.
(Geen link: nog te verschijnen)



SER Zeeland (2020) Advies inzake conceptnota Regionale Energiestrategie Zeeland.
https://www.serzeeland.nl/uploads/images/PDF/20200110,%20GS,%20advies%20inzake%20RES-Zeeland.pdf.



SER Noord (2019) Routekaart Leven Lang Ontwikkelen in Groningen.
https://www.sernoordnederland.nl/uploads/bestanden/aaadfd39-3371-583a-a372-1a55ab4baa82.



Brabantadvies/SER Brabant (2019) Energietransitie. Positionering en rollen van de provincie
Noord-Brabant.
https://www.brabantadvies.com/wp-content/uploads/2019/05/Advies-Energietransitie-BrabantAdvies_def.pdf.

Publicaties nationale SER


Klimaatakkoord, hoofdstuk arbeidsmarkt en scholing (2019)
(Opgesteld door de taakgroep arbeidsmarkt en scholing o.l.v. Mariëtte Hamer)
https://www.klimaatakkoord.nl/themas/arbeidsmarkt-enscholing/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord-hoofdstuk-arbeidsmarkt-en-scholing.

o

PBL, ROA (2019) Frictie op de arbeidsmarkt door de energietransitie: een
modelverkenning.
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2019-frictie-op-de-arbeidsmarkt-door-deenergietransitie-3438.pdf.



SER (2019) Nationale klimaataanpak voor regionale industriële koplopers.
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2019/nationale-klimaataanpak.pdf.



SER (2018) Energietransitie en werkgelegenheid.
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2018/energietransitie-werkgelegenheid.pdf.
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2018/energietransitie-werkgelegenheid-publieksversie.pdf.

o

PBL (2018) Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt – een
quickscan. (Op verzoek van de SER)
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2018-effecten-van-de-energietransitie-3006.pdf.



SER (2016) Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen.
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2016/circulaire-economie.pdf.
o SER (2018) Verkenning financiële instrumenten voor een circulaire economie.
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2018/circulaire-economie-fin.pdf.
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