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D
e vraagnaar arbeid en
naar specifieke compe-
tenties en vaardigheden
vanarbeidskrachten ver-
andert als consumenten
en inkopers anderepro-

ducten endienstenwillen afnemen.
Ookaanpassing vanoverheidsbeleid
kan leiden tot eenandereof grotere
vraagopdearbeidsmarkt.Dat is in
Nederlandhet geval sinds in juni de
klimaat- en energiedoelen vanhetKli-
maatakkoord verder zijn aangescherpt
en ingrijpen vanuit deoverheidwordt
uitgebreid.Het complete pakket van
toekomstigemaatregelen zal een voel-
bare impact hebbenopde economie
endusookoponze arbeidsmarkt.

Zo zullendoorde energietransitie
verschillendebanen verdwijnenof
veranderen, terwijl er ookweernieu-
wewerkgelegenheid zal ontstaan.De
vraagnaar energie uit fossiele brand-
stoffen zal afnemen, terwijl juist de
behoefte aanenergie uit hernieuwbare
bronnen zoals zonne- enwindenergie
zal toenemen.Dit zal eendirect effect
hebbenopde samenstelling vanonze
arbeidsmarkt inuiteenlopende secto-
ren.Denkhierbij aande transportsec-
tor of de industrie,maarbijvoorbeeld
ookaande installateurs diebij ons
thuis dewarmtevoorzieningmoeten
regelen.

Enerzijds is de energietransitie goed
nieuws voorde arbeidsmarkt. Een stu-
die vanonderzoeksinstituut TNOvoor-
spelt dat hetKlimaatakkoord tot aan
2030 tussen39.000 en72.000 voltijd-
banenextra zal creëren. Eendeel van
diebanenkan ingevuldwordendoor
mensendiedekomende tijd overtollig
raken in sectorenmethoofdzakelijk
fossiele energie.Of dit daadwerkelijk
lukt, hangt ookaf vande leeftijd en
wensen vandebetrokkenwerknemers
endemogelijkheden tot omscholing.

Anderzijds is de energietransitie ook
slechtnieuws voorde arbeidsmarkt. Zo
blijkendebouwsector ende installatie-
sectornual de grootstemoeite teheb-
benomvoldoende engekwalificeerd
personeel te vindenendeze vraag zal
alleennogmaarmeer toenemen.Een
intentieverklaringuitgebracht doorde
SER inapril, kreeg als titelmee ‘Men-
senmakende transitie’. Dat is de spij-
ker op zijn kop.

Tijdensde crisis is veel personeel in
debouwenaanverwante technische
sectorenontslagenenhet aantal heeft
zichnade crisis nooitmeerhersteld.
Momenteel is dekrapte opde arbeids-
markt zelfs gestegen tot recordhoogte.
Voor iedere vacature staat opditmo-
mentmaar éénwerkzoekende.

Departijendiebetrokken zijnbij het
Klimaatakkoord steken veel energie in
de vraaghoede arbeidsmarkt verder
kanworden versterkt enkanworden
omgevormdnaarde toekomstigebe-
hoeften.Het is echter zeer onduidelijk
hoeveelwinst indepraktijk nogkan
wordengeboekt.Hetwerven vanmeer
technischpersoneel staat immers al
langopdeagenda enkanmaar opeen
beperkt aantalmanieren slagen.Denk
hierbij aanhet stimuleren vanmeer
jongerenomeen technischeopleiding
te kiezen,meer instroomvanwerklo-
zen,meer omscholing en zij-instroom
uit andere sectorenenuit het buiten-
land, het uitbreiden vanhet aantal
werkuren, het langer latendoorwerken
eneen verhoging vandeproductiviteit
doornieuwe technologie en innovatie.

Specifiek voorde technische in-
stallatiebranche zienwehet volgende
beeld. Bedrijven indeze sector ver-
wachten tot aan2022 zo’n23.000 vaca-
tures tehebben, vooral voor de functie
vanmonteur.Daarbijwordt gehoopt
op18.450 zij-instromersuit andere
sectoren.Maarhet is onbekendof
deze cijfers realistisch zijn, omdat ook
andere sectorenaandezelfdemensen
zullen trekken. Aan instroomvanuit de

opleidingenheeftmen4500 jongeren
nodig,maar verwachtwordt dat dat er
2500minder zullenblijken. Eenkwart
vandebedrijven indezebranchegeeft
nual aanwerk te laten liggenomdat
menonvoldoendepersoneel heeft.
Dat zal dekomende jarennietminder
worden.

De ambities vanhetKlimaatakkoord
kunnenalmet al voor eenonwenselij-
kepiekbelastingopdearbeidsmarkt
zorgen.De inzet—opdekorte ter-
mijn—opveel verschillende en losse
maatregelen voor energiebesparing
en verduurzamingkan leiden tot een
bijscholingsvraag voor tienduizenden
vakmensen tegelijk en eenenorme
drukopdeaanbieders vanbijscholing
geven.

LANGETERMIJNPERSPECTIEF
InhetEuropese initiatief
BuildUpSkillswaaraan vanuitNeder-
land is deelgenomen,wordt daarom
gewezenophet belangomvanuit een
langetermijnperspectief te kijkennaar
technologische innovatie endear-
beidsmarkt. Erwordt veel verwacht van
de industrialisering vandebouwomzo
dedrukopdearbeidsmarkt te vermin-
deren. Als ermeerwordtmeebewogen

Het gezamenlijk
investeren in het
opleiden van diverse
specialisten zou een
goed idee zijn

metde technologische innovaties zijn
er inde installatiebranche tot 2033per
jaar 2000 tot 3000 induurzame tech-
niekengeschoolde vakmensenextra
nodig.Dat is een stukminderdannu
het geval is.De verduurzaming vande
woningvoorraadwordt dannog steeds
in2050gerealiseerd.

Ookwijst BuildUpSkills opde idee
vanpooling vanbedrijven: het geza-
menlijk investeren inhet opleiden
vandiverse specialisten.Ditmaakthet
vooral voorhetmkbeenvoudiger omte
werkenmet induurzame technieken
geschoolde vakmensen.Het is jammer
datNederland, anders danBelgië en
Frankrijk, geenmogelijkheidkent om
metmeerderebedrijven samenwerk-
nemers aan tenemenendit vakman-
schap vervolgens tedelen.

Metde ambities inhetKlimaatak-
koord is nietsmis ener is langopde
duurzamemaatregelengewacht.Maar
over de arbeidsmarkt bestaat nog veel
wensdenken.Verduurzaming vanmili-
eu engebouwdeomgeving vereist ook
eenduurzaamarbeidsmarktbeleid. Als
de arbeidsmarktnuwordt overschat
enovervraagd,waardoorbedrijven en
mensen vastlopen, zal ookde energie-
transitie niet tot standkomen.
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