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PROGRAMMA

11:00 Welkomstwoord Giuseppe van der Helm | Directeur Coöperatie Leren voor Morgen

11:05 Inleiding Mariette Hamer | Voorzitter Sociaal Economische Raad (SER), alsmede voorzitter van de 
Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing van het Klimaatakkoord

11:10 Jongerenperspectief |KEK en JKB presenteren onderzoeksresultaten: is de energietransitie wel 
voldoende zichtbaar voor jongeren om in te leren en te werken? 

11:30 Nationaal Energietraineeship | Hoe kun je de interesse van jongeren voor werk in de 
energietransitie aanwakkeren en vernieuwende denkkracht benutten?

11:50 Rol van de werkgevers en het onderwijs | Alliander en HAN University of Applied Sciences 
schetsen hoe zij samenwerken aan de doelstelling om te komen tot voldoende mensen met de 
juiste vaardigheden voor de duurzame banen van de toekomst.

12:10 Werknemersperspectief | Hoe zorgen we ervoor dat de banen in de energietransitie duurzaam en 
voldoende kwalitatief zijn? FNV licht toe.   

12:25 Afsluiting



Giuseppe van der Helm
Directeur Coöperatie Leren voor Morgen

E Giuseppe@lerenvoormorgen.org

“Ons doel is om 
duurzaamheid 
in het DNA van het 
onderwijs te 
verankeren”





Zeb Bergsma
Teamlead Arbeidsmarkt & Onderwijs

Klimaat en Energie Koepel (KEK)
Wise Up Arbeidsmarktconsultancy

Roman Lenders
Themamanager Onderwijs

Jonge Klimaat Beweging (JKB)
Projectcoördinator Technotrend

Robin Beentjes
Voorzitter

Klimaat en Energie Koepel (KEK)
Senior consultant WePublic

Jongerenperspectief op werken in de 
energietransitie



Klimaat en Energie Koepel (KEK)
Netwerk van 800 young professionals die 

werkzaam zijn in de energie- en 
klimaatsector

Jonge Klimaat Beweging (JKB)
De stem van jongeren in het klimaatdebat 

57 aangesloten jongerenorganisaties



Tekort aan personeel

>50.000 openstaande vacatures (Q2) in de sectoren die de 

energietransitie moeten realiseren

23.000 tot 28.000 extra banen verwacht door de energietransitie

24.000 minder studenten in de techniek de komende 10 jaar

Bron: NVDE/Ecorys, 2021; Nieuwsuur, 2021



Top zorgen millennials/Generatie Z

Bron: 2021 Global Millennial Survey
Millenials 14,655, GenZs 8,273
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JKPanel



Het lijkt mij gaaf om te werken in een 
veld dat nog vrij jong en dynamisch is
Recht en bestuur

Het beste wat je kan doen, een baan 
kiezen die een duurzamere toekomst 
mogelijk maakt
Aarde & Milieu

Er is nog zoveel te ontwikkelen, 
zeker voor de sociale kant
Gedrag & maatschappij

Het gaat om nieuwe technologieën, verhogen
van bewustzijn en kennis, samenwerking etc. 
Die complexiteit spreekt mij aan.
Interdiciplinaire studie

Je draagt bij aan een grote 
opgave waar we voor staan met 
heel Nederland
Vormgeving en Media

Biedt zowel individueel als 
maatschappelijk toekomstperspectief.
Taal en communicatie

Jong & Dynamisch

Uitdagend

Divers

Duurzaam Perspectief

Omdat ik geen techneut ben
Economie & Bedrijf

Het lijkt mij leuk om te helpen met 
campagnes, omdat ik het ontzettend
belangrijk vind en het doel graag steun. 
Kunst & Cultuur

ik wil liever contact met mensen
of dieren hebben dan bezig zijn
met iets ' niet fysieks'
Taal & Communicatie

Impact



Energietransitie vs ICT



“In hoor vaker dat er een tekort is aan personeel in de on- en offshore 
windindustrie, maar met een HBO bedrijfskunde en minor ‘windenergie’ kan ik 

alsnog niet aan een baan komen.”

“Ik wil wel graag in de energietransitie werken, maar ik weet niet waar ik kan 
werken.”

“Ik weet niet hoe ik het gat moet dichten tussen mijn afstuderen en de 
minimaal 3 jaar werkervaring die veel werkgevers vragen.”

“Het is erg lastig om bij een bedrijf in de energietransitie binnen te komen 
zonder werkervaring in de sector.”

Young Professionals op de arbeidsmarkt



Veel jongeren vinden werken in de energietransitie aantrekkelijk, 

maar ze komen er niet.



Voor een hogere instroom en uitstroom van groene 
opleidingen heeft Groenpact de 7 werelden van 
Techniek ontwikkeld. 

Deze werelden bieden context en content voor 
wervingscampagnes en werken als toets- en 
ontwikkelinstrument van het opleidingsaanbod.

Groene werelden

Bron: Groenpact 2021



Voorbeelden





Focuspunten

1. Sluit aan bij bestaande campagnes

2. Focus op werken in de energietransitie

3. Sluit aan bij de leefwereld van jongeren

4. Maak klimaatbanen inzichtelijk op één platform

5. Maak opleidingen en cursussen inzichtelijk



Het is tijd om jongeren de 
energietransitie te laten vinden



Wie helpt ons daarbij?

Zeb Bergsma, arbeidsmarkt@klimaatenergiekoepel.nl

Roman Lenders, onderwijs@jongeklimaatbeweging.nl

mailto:arbeidsmarkt@klimaatenergiekoepel.nl
mailto:onderwijs@jongeklimaatbeweging.nl


Jacob Froling





• 4 + 1
• 2 jaar
• Training
• Coaching
• Leren
• Ervaren
• Netwerk
• Samenwerken in 

de keten



Netbeheer Nederland

ARCADIS Nederland RVO ISPT

CES 1.0 vs scenario’s s van II3050 



E  jfroling@nationaalenergietraineeship
M  06 507 36 350
www.nationaalenergietraineeship.nl



SAMENWERKEN AAN 

BETROUWBARE BETAALBARE 

DUURZAME ENERGIEJan Oosting
Senior Consultant

E jan.oosting@han.nl

Ruben Sluiter
L&D Innovatie Consultant

E ruben.sluiter@alliander.com



SITUATIE

• Elektrificatie (industrie, vervoer, gebouwde omgeving) → meer stroomvraag

• Toename decentraal stroomaanbod (zon, wind) → minder planbaar aanbod

• Groot tekort aan technisch personeel. Alleen Alliander komende jaren al 1500

• Schattingen totale behoefte nog veel meer (30.000?)



SAMENWERKING

• Alliander is partner in SEECE, een publiek-privaat Centre of Expertise

• Samenwerken aan human capital vraagstukken 

• Operational Network Program één van de oplossingen

• BBL voor HBO: havisten na diploma traineeship Alliander en opleiding HAN



OPERATIONAL NETWORK  PROGRAM

• BBL, dus werken en leren

• Uitdagend programma: hard werken en veel voordelen 

• Directe relatie tussen theorie op de HAN en praktijk bij Alliander





Bas van Weegberg
Lid dagelijks bestuur FNV

E Bas.vanWeegberg@fnv.nl

Hoe zorgen we ervoor dat 
baanperspectieven voor jongeren in de 
energietransitie aantrekkelijk zijn? 

En dat dat duurzame én kwalitatieve banen 
zijn met toekomstperspectief? 



En nu? 

• Welk handelingsperspectief 
hebben we? 

• Belangrijkste boodschap om mee 
te nemen? 

Verder praten? 
Neem contact op met de Taakgroep Arbeidsmarkt en 
Scholing van het Klimaatakkoord:

Sylvia Molenkamp | E s.molenkamp@ser.nl
Riemer Kemper | E r.kemper@ser.nl

mailto:s.molenkamp@ser.nl

