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Een kader voor Human Capital Agenda Klimaatopgave voor de provincies Noord-Holland en Flevoland, 

de samenvatting 

 

De ambitie 

De Human Capital Agenda Klimaatopgave (HCA K) voor de provincies Noord-Holland en Flevoland 

werkt aan voldoende beschikbaarheid van gekwalificeerde arbeidskrachten die cruciaal zijn voor onze 

ambities op het gebied van de klimaatopgave (waarin de energietransitie en de transitie richting een 

circulaire economie belangrijk zijn). Dit was al belangrijk vóór de coronacrisis door het voortdurend 

tekort aan mensen1, met name in de techniek en de bouw. De coronapandemie voegt een nieuwe 

dimensie toe en vraagt extra inzet om arbeidspotentieel uit door de crisis getroffen sectoren (denk aan 

Schiphol, de evenementenbranche en de horecasector) door te laten stromen naar banen voor de 

klimaatopgave.  

 

Deze HCA K is een initiatief van de provincies Noord-Holland en Flevoland, MRA en House of Skills. Dit 

kader is tot stand gekomen na gesprekken met diverse stakeholders  en heeft als doel te faciliteren dat 

voldoende vakmensen beschikbaar zijn, nu en in de toekomst. 

 

Waarom een Human Capital Agenda Klimaatopgave?  

Afstemming en samenwerking tussen de verschillende betrokkenen (overheden, bedrijfsleven en 

onderwijsinstellingen) is noodzakelijk om resultaten te behalen. Zonder gezamenlijke inzet dreigt 

versnippering van kennis, kunde, ervaring en activiteiten, inefficiënte inzet van middelen, ongewenste 

concurrentie en opdrijving van kosten. Ook is regionale samenwerking nodig om de ontwikkelingen op 

de regionale arbeidsmarkt goed te monitoren, tijdig te  reageren en om goede afspraken te maken met 

landelijke koepelorganisaties (zoals brancheverenigingen) en onderwijsinstellingen. 

 

De aanleiding 

In 2015 is in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt. 

Het streven is om de opwarming beperkt te houden tot anderhalve graad. Om dit te bereiken heeft het 

kabinet in het nationale Klimaatakkoord het doel gesteld om de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met 

49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Daarnaast pleit het kabinet in Europa voor een CO2-

reductie van 55% in 2030. Hiervoor is een transitie van onze maatschappij en onze economie 

noodzakelijk. Deze transitie gaat grote impact hebben op ons leven en hoe wij onze samenleving 

hebben georganiseerd. Burgers en bedrijven staan voor een reeks ingewikkelde beslissingen. 

Samenwerking en een bundeling van daadkracht, investeringen, kennis en kunde is daarom belangrijk.  

 

Het thema arbeidsmarkt en scholing is van vitaal belang voor het bereiken van de klimaatdoelen in 

Nederland. De transitie kan alleen slagen als er voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten zijn. Een 

goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is cruciaal. Zo staat in het nationale 

Klimaatakkoord: 

“Om het Klimaatakkoord uit te voeren zijn in de maakindustrie, bij netbeheerders en energiebedrijven, 

in de installatie- en onderhoudsbranche, chemische industrie en bij bouwbedrijven vele tienduizenden 

extra werknemers nodig. Anderen zullen in de traditionele industrieën juist hun baan (dreigen te) 

verliezen. Ook verandert veel bestaand werk van karakter, waardoor andere vaardigheden en 

daarmee toekomstgerichte ontwikkeling nodig zijn. Daarnaast is technologische innovatie nodig, 

omdat duurzame energie met de huidige technieken beduidend arbeidsintensiever is dan fossiele 

opwekking.” Klimaatakkoord, 2019 

 

                                                                        
1 Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de gevolgen van uittreding oudere werknemers (vergrijzing) 
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Daarnaast staat in het Klimaatakkoord dat de uitdagingen om de klimaatverandering tegen te gaan 

vragen om langdurige sectoroverstijgende toewijding en samenwerking. Arbeidsmarktbeleid- en inzet 

is nodig van alle partners, aansluitend op bestaande samenwerkingen en (cao-)afspraken in de regio’s 

en sectoren. Uit een advies van de Sociaal Economische Raad2 blijkt dat integratie in regionaal-

economische agenda’s en van regionale afspraken cruciaal is. Er zijn veel goede initiatieven, er is 

infrastructuur, maar regionale regie vergroot kracht, effectiviteit en efficiëntie (synergie).  

 

Doelstellingen 

Voor het formuleren van concrete doelstellingen volgen we vier lijnen zoals geformuleerd  in  het 

Techniekpact. Samen met partners zetten we in op: 

1. Kiezen: 

 Op alle scholen: 
o  klimaat/techniek/technologie onderdeel van het lespakket 
o techniek/technologie-onderwijs gegeven door geschoolde (vak)docenten 

 De (continue) wervingscampagnes zijn gericht op verschillende doelgroepen kinderen, jongeren 
en volwassenen 

2.  Leren/Ontwikkelen: 

 Talentontwikkeling en talentbehoud 

 Waar mogelijk hybride leeromgevingen opzetten en zorgen voor doorgaande leerlijnen 

 Werken aan een scholingsaanbod dat aansluit bij de doelgroepen waar we ons op richten 

3. Werken 

 Zorgen voor voldoende stage- en leerwerkplekken 

 Zorgen voor voldoende begeleiding op de werkvloer 

 Inzetten op een leven lang ontwikkelen 

 Zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed aansluiten 

4. Innoveren: 

 Werken aan een meer op skills gerichte arbeidsmarkt 

 Learning communities voor onderzoek en innovatie opzetten 

 Ontwikkelen van een kennisinfrastructuur met practoraten (mbo), lectoraten (hbo) en leerstoelen 
(wo) 

 

Coronacrisis maakt investeringen in om- en bijscholing belangrijker  

Overduidelijk is dat we aan het eind van 2019 te maken hadden met een krapte op de arbeidsmarkt. 

Juist bij de beroepen die waarschijnlijk een grote rol spelen bij het aanpakken van de klimaatopgave 

was sprake van een krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt.3  Inmiddels zitten we midden in de 

coronacrisis en een recessie dient zich aan. De basisraming landelijk4, die uitgaat van matig herstel, 

resulteert in een bbp-daling in 2020 van 6%, gevolgd door een stijging van 3% in 2021. De verwachting 

is dat de werkloosheid flink gaat stijgen. 

 

SEO heeft in het kader van de HCA K de impact van investeringen in energietransitie en duurzaamheid 

op de arbeidsmarkt in Noord-Holland en Flevoland onderzocht. Er is gekeken naar kwantitatieve 

aspecten (benodigde arbeidscapaciteit) en kwalitatieve aspecten (benodigde vaardigheden). Daarnaast 

speelt de vraag of deze investeringen een bijdrage kunnen leveren aan economisch herstel na de 

coronacrisis.  

                                                                        
2 SER-Advies, Energietransitie en Werkgelegenheid, 2018 

3 https://www.arbeidsmarktcijfers.nl/  
4 https://www.cpb.nl/forecasts cijfers juni 2020 

https://www.arbeidsmarktcijfers.nl/
https://www.cpb.nl/forecasts
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De te verwachten investeringen5 tot 2030 bedragen in Noord-Holland tot € 3,6 miljard per jaar en in 

Flevoland tot maximaal €244 miljoen per jaar. Het betreft het totaalbedrag van publieke en private 

investeringen in wind op zee, wind op land, zon-PV6,  warmtenetten, energiebesparing, CCS7 en 

elektrisch vervoer. Daarnaast is aandacht besteed aan investeringen in circulaire economie en 

versterking van midden- en hoogspanningsnetten.  

 

Uit de analyse van SEO blijkt dat investeren in energietransitie en duurzaamheid impact heeft op het 

bbp in de regio en de werkgelegenheid. In Noord-Holland leveren de investeringen een bijdrage aan het 

bbp van maximaal € 1 miljard per jaar. In Flevoland is de bijdrage tot € 100 miljoen per jaar. Deze 

verschillen hangen samen met de omvang van de investeringen en de sectorstructuur in beide 

provincies.  

 

De coronacrisis heeft naar verwachting sterk negatieve gevolgen voor de bbp-groei in beide provincies. 

Het bbp in Noord-Holland kan naar verwachting in 2020 met € 6 miljard krimpen als gevolg van de 

coronacrisis. In Flevoland is deze teruggang € 500 miljoen. Investeringen in energietransitie kunnen het 

verlies aan bbp deels compenseren. In Noord-Holland met circa 15% van het geschatte verlies aan bbp 

in 2020, in Flevoland tot maximaal 20%. In de periode na 2020 leveren de investeringen een verdere 

bijdrage aan het economisch herstel en zal het bbp eerder terugkomen op het niveau van voor de 

coronacrisis. 

 

De investeringen in energietransitie en duurzaamheid leveren een bijdrage aan het behoud of creatie 

van nieuwe werkgelegenheid. In Noord-Holland is met de uitvoering van deze investeringsagenda 

jaarlijks tot maximaal 16.000 fte gemoeid. Dit betreft het arbeidsvolume dat nodig is om alle plannen 

uit te voeren (bruto werkgelegenheid). Dit werk wordt deels uitgevoerd door werknemers in bestaande 

banen in de energietransitie, werknemers die elders werkten maar nu werk gaan uitvoeren dat 

voortvloeit uit de investeringen en personen die tot dusver inactief waren. 

 

Banen8 die worden ingevuld door mensen zonder werk vormen de netto bijdrage aan de 

werkgelegenheid. De bijdrage aan de netto werkgelegenheid in Noord-Holland kan op jaarbasis zo’n 

4.000 fte zijn, maar dit effect is sterk afhankelijk van de omvang van de werkloosheid. Bij een hoog 

werkloosheidspercentage ontstaan meer nieuwe banen dan in een krappe arbeidsmarkt. In Flevoland is 

de vraag naar werknemers voor energietransitie en duurzaamheid jaarlijks maximaal 1.800 fte. 600 fte 

zullen naar schatting extra banen betreffen. De impuls voor de arbeidsmarkt neemt naar verloop van 

tijd af, als het economisch herstel vordert en ook de arbeidsmarkt meer in evenwicht raakt. 

 

De noodzaak van economisch herstel kan volgens SEO een reden zijn voor het sturen van investeringen 

in energietransitie en duurzaamheid. Dit wil zeggen dat investeringen sneller gedaan worden of naar 

voren gehaald worden. Zo kunnen deze investeringen op het gewenste moment een bijdrage leveren 

aan de economische groei en werkgelegenheidsgroei. De investeringsagenda energietransitie en 

duurzaamheid kan zo een instrument zijn voor anticyclisch arbeidsmarktbeleid.  

 

SEO heeft bij wijze van voorbeeld doorgerekend wat het effect zou zijn van investeringen met een 

lange planningshorizon, zoals Wind op zee. Daarop valt weinig te sturen. Versnelling is vooral mogelijk 

bij de aanleg van warmtenetten, energiebesparingsmaatregelen en investeringen in zon-PV. Voor deze 

                                                                        
5 Investeringsbedragen zijn samengesteld op prognoses voor bijdrage vanuit provincies aan het lopende plannen 

(Energieakkoord) en voorgenomen beleid (RES en uitvoering Klimaatakkoord). 
6 Zonnepaneel systeem 
7 CO2- afvang en - opslag 
8 Een baan is een arbeidsovereenkomst en is dus niet hetzelfde als een vacature 
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analyse is bij wijze van voorbeeld gerekend met een versnelling van de investeringen in deze 

categorieën van 25%. Dit levert in Noord-Holland circa 1000 banen extra op in 2021 en in Flevoland 200 

banen ten opzichte van het oorspronkelijke investeringsritme.  

 

SEO benadrukt ten slotte dat het arbeidsmarktbeleid invloed kan hebben op de eventuele positieve 

bijdrage aan economisch herstel via investeringen in energietransitie en duurzaamheid. 

Arbeidsmarktintegratie en scholing leiden werkzoekenden sneller terug naar betaald werk. De 

investeringen in energietransitie en duurzaamheid creëren vraag naar werk in de bouw (ruim 50%), 

uitzendbranche (20%) en zakelijk dienstverlening (10%) en enkele andere sectoren (12%). De vraag is 

welke potentiële werknemers deze banen kunnen invullen. Het verloop van de coronacrisis speelt 

hierbij een rol. De crisis zal werkloosheid creëren in specifieke sectoren (horeca, luchtvaart, toerisme, 

cultuur, entertainment en internationale activiteiten). Circa 80% van de banen in deze sectoren betreft 

beroepsgroep 1 en 2. Hierin ligt de nadruk op eenvoudig en routinematig werk. Banen in de 

energietransitie vragen deels andere kwalificaties. In Flevoland en Noord-Holland is het aandeel werk in 

beroepsgroep 3 en 4 van banen in de energietransitie circa 37%. Dit betreft kwalificaties voor complexe 

technische taken en uitgebreide feitenkennis. Voor een deel is dus sprake van een mismatch in vraag en 

aanbod. Het gaat daardoor ook om slim matchen: ook de organisatie van het werk is van belang 

(jobcarving). De effectiviteit van anticyclisch investeren is dus mede afhankelijk van de mate waarin de 

match tussen vraag en aanbod van kwalificaties wordt verbeterd.  

 

Conclusie: Realisatie van de Klimaatopgave biedt kansen voor de vraag naar arbeid en kan een 

positieve economische impuls geven, maar het vraagt ook een investering in het faciliteren van zij-

instroom met bijbehorende scholing naar de kansrijke sectoren.  

 

In bijlage 1 staat een overzicht van alle getallen in een grafische weergave. 

 

Waar doet zich welk werk voor? 

Het is zeer lastig te voorspellen wanneer welk werk zich in welke mate voordoet. Deels kan op basis van 

de Regionale Energiestrategieën (RES-sen) een beeld worden verkregen op welke 

duurzaamheidsacties de regio’s inzetten en hoeveel werk daarmee is gemoeid. De RES-sen zijn in een 

afrondende fase. Naast deze plannen werken bedrijfsleven, woningbezitters (zoals corporaties en 

particulieren), de mobiliteitssector en netbeheerders aan de klimaatopgave. De energietransitie van de 

industriële zone rond het Noordzeekanaal leidt tot een grote vraag naar arbeid voor de klimaatopgave. 

De vraag naar arbeid vanuit de industrie en woningbezitters ligt waarschijnlijk hoger dan de vraag die 

voortkomt uit de RES-sen.  

 

Daarnaast kan worden onderzocht welke profielen nodig zijn om het werk te verrichten. Het is 

belangrijk om dit meer in skills te definiëren, zodat we weten welke ontwikkelingen nodig zijn. Is er 

bijvoorbeeld behoefte aan digitale skills en moet juist de huidige technische beroepsbevolking daar een 

stap in maken? House of Skills werkt hier al aan. 

 

Welke partijen zijn nodig? 

Er gebeurt al het nodige om voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten voor de klimaatopgave te 

realiseren, zowel bij bedrijfsleven, overheden als onderwijs. Dit is terug te vinden op de bijgevoegde 

concept visualisatie infrastructuur talentontwikkeling.  

 Bedrijfsleven laat personeel bijscholen en/of werft via zij-instroom personeel; 
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 Brancheverenigingen9 gebruiken innovatievouchers en –challenges en AV/VR10 toepassingen om 

innovaties te bevorderen; 

 Publiek-Private Samenwerkingen van bedrijfsleven, onderwijs en opleidingsinstituten om de 

samenwerking te verbeteren, netwerken te vormen en onderwijs te vernieuwen; 

 Gemeenten en 6 arbeidsmarktregio’s ontwikkelen initiatieven voor mensen met een uitkering 

en/of met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze regio’s  verschillen11  onderling in het type werk 

qua klimaatopgave.  

 House of Skills heeft en ontwikkelt instrumenten en processen (De Paskamer , Skillspaspoort, 

platform Mijnhouseofskills, loopbaanpaden, trainingen en diverse Transferpunten) voor de 

Nederlandse arbeidsmarkt. De skills verbinden mens, scholing en werk. Dit geeft invulling aan de 

lijn ‘werken’. 

 

Veel partijen voelen zich verantwoordelijk voor het voorkomen van het dreigend tekort aan 

arbeidskrachten. Toch zijn er ook witte vlekken waar geen initiatieven worden ontwikkeld en grijze 

gebieden waar het zoeken is naar afstemming. Regionale samenwerking en afstemming tussen de 

verschillende betrokkenen (overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen) is daarom cruciaal om 

de ambities te verwezenlijken (zie bijlage 2).  

 

Betrokkenen moeten ieder de afweging maken of de baten die zijn te verwachten door de 

samenwerking in verhouding staan tot de inzet (zie bijlage 2 voor de mogelijke baten en lasten). De 

HCA K zorgt voor inventarisatie, ontwikkeling, innovatie, afstemming, verbinding, kennisdeling en 

aanjagen van de uitvoering.  

 

Hoe wordt voor voldoende personeel gezorgd?  

 
 

Advies voor vervolgstappen 

Om de HCA K te implementeren zijn de volgende vervolgstappen nodig: 

 Opzetten organisatiestructuur 

Het is wenselijk om onder de bestuurlijke Taskforce een operationeel kernteam te plaatsen dat de 

acties samen invult én daadwerkelijk uitvoert. De verschillende partijen in de Taskforce wordt gevraagd 

hier iemand te detacheren. Het operationeel kernteam van de Taskforce ‘Werken met nieuwe energie’ 

                                                                        
9 Techniek Nederland, Bouwend Nederland, FME, Koninklijke MetaalUnie 
10 AR=Augmented Reality, VR=Virtual Reality, technieken die een andere werkelijkheid laten ervaren 
11 In Groot Amsterdam zit de werkgelegenheid voornamelijk in de zakelijke dienstverlening en is het aandeel van de nijverheid en 

energie erg klein, terwijl bij de andere arbeidsmarktregio’s deze sectoren qua omvang vergelijkbaar zijn. Groot Amsterdam is dus 

voor het werk aan de klimaatopgave voor een belangrijk deel afhankelijk is van werkgelegenheid uit de andere 

arbeidsmarktregio’s. 

10 Niet-uitkeringsgerechtigen (NUggers), jong gepensioneerden of verborgen potentieel: mensen die niet actief op zoek zijn naar 

werk (partner verdient bijvoorbeeld voldoende), maar wel zouden kunnen werken. 

 

Er zijn vier bronnen voor extra instroom van werkenden 

voor de klimaatopgave: 

 Werkzoekenden (met en zonder uitkering) 

 Zij-instromers 

 Het onderwijs 

 Verborgen potentieel (voetnoot 10) 

Onderstaande afbeelding geeft dit schematisch weer (in 

bijlage 4 staat een overzicht en aanpak).  
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draagt eraan bij dat er energie, daadkracht en slagkracht ontstaat op de uitvoering. Kerntaken voor het 

kernteam zijn:   

o De voortgang bewaken 
o Contacten onderhouden met de betrokkenen en nieuwe partijen aan het platform binden 
o Discussies tussen de partijen in het platform faciliteren en organiseren en het vertalen van deze 

discussie naar (initiatieven voor) een HCA K 
o Plannen voor nieuwe initiatieven uitwerken en financiering zoeken  
o De aansluiting op de inzet op landelijk niveau borgen vanuit de taakgroep en sectortafels en 

maximaal aansluiten op en leren van inzet in andere regio’s 
o Relevante kennis ontwikkelen en ontsluiten en een monitoringsystematiek opzetten 

 

 Versterken van deel-regionale initiatieven 

Het SEO-onderzoek en brancheorganisaties kunnen nu nog moeilijk aangeven om welke functies het 

precies gaat in deze opgave, onder andere doordat nieuwe functies ontstaan en het werk anders 

georganiseerd kan worden.  De opgave  speelt namelijk op  veel deelgebieden (o.a. verduurzamen 

woningen, wind op zee, wind op land).  Deelregionale projecten en initiatieven (“Leren door te doen’) 

en het in skillstermen definiëren van (verwachte) profielen dragen bij aan het inzichtelijk krijgen van 

bijvoorbeeld functies, de behoefte en het aanbod (scholen bij  verschillende achtergronden en 

mogelijkheden van mensen). De kennis en ervaringen van deze  deelregionale initiatieven kunnen via 

de Taskforce en het kernteam gemonitord worden  en eventueel  inhoudelijk aangestuurd worden op 

de voortgang en opbrengst.  Ook  diverse PPS-en met hun partners spelen hierin al een rol. Zij kunnen 

bovendien zogenaamde ‘Learning Communities’ vormen op de diverse deelgebieden en (uitvoerings-) 

organisaties  faciliteren en verbinden, denk aan de Amsterdam Economic Board, Ontwikkelbedrijf 

Noord-Holland Noord, DE-on Flevoland en House of Skills. 

 

 Infrastructuur in beeld 

Voor de uitvoering van een HCA K is het cruciaal om de partners, al bestaande initiatieven, nieuwe 

ontwikkelingen, maar ook witte vlekken, in beeld te brengen. Dit bevordert transparantie, 

netwerkvorming, verbinden en het gebruikmaken en leren van elkaar. Het operationeel kernteam van 

de Taskforce ‘Werken met nieuwe energie’ moet dit oppakken.  

 

 Monitoring 

Het op regionale schaal monitoren van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en daarbinnen de 

klimaatopgave en de wijze waarop deze zich vertalen naar de regionale arbeidsmarkt is cruciaal. Zo 

voorkomen we toekomstige (kwalitatieve en kwantitatieve) mismatches tussen vraag en aanbod van 

arbeid. Vanuit House of Skills wordt al met de partners gewerkt aan het monitoren van de 

ontwikkelingen om tijdig te kunnen reageren en zo nodig acties te kunnen formuleren. 

 

 Fondsen en aansluiting sectorale activiteiten 

De HCA K sluit aan bij sectorale activiteiten zoals wervingsactiviteiten van branches, cao’s, acties van 

O&O-fondsen en sociale plannen; hierbij kunnen ook Europese fondsen worden ingezet. De aanpak 

moet duurzaam en dus inclusief zijn en daarom ook afspraken bevatten om het gehele beschikbare 

arbeidspotentieel beter te benutten. 

 

Door de huidige recessie is de focus van de techniekbranches op korte termijn het behoud van hun 

vakmensen. Temeer omdat het aantal BBL- en BOL-plaatsen in de technische sectoren sterk af neemt. 

Met het oog op de gezamenlijke ambitie van bedrijfsleven (mkb) en overheid ligt een coalitie voor het 

behoud van vakmensen voor de klimaatopgave voor de hand.  
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Bijlage 1:  Onderzoek SEO in cijfers 

 

 
Bijlage 2 Afspraken maken op lokaal, deelregionaal en regionaalniveau 

Op lokaal niveau worden 

 Afspraken gemaakt in colleges tussen de domeinen duurzaamheid, economie en sociaal. 

 Zij-instroomtrajecten inclusief voorschakeltrajecten georganiseerd op basis van 

loopbaanpaden met name WWB. 

 

Op deelregionaal niveau (arbeidsmarktregio’s) worden: 

 Planningsafspraken gemaakt over uitrol van de ambities; 

 Zij-instroomtrajecten georganiseerd op basis van de loopbaanpaden, met name WW; 

 Financiële afspraken gemaakt tussen betrokken gemeenten en UWV. 

 

Op regionaal niveau worden: 

 Initiatieven waar relevant naar een hoger niveau gebracht om schaalgrootte en efficiency te 

creëren, denk aan het onderwijs; 

 De arbeidsmarktvraag voor de komende 5 jaren in kaart gebracht; 

 Loopbaanpaden, inclusief omscholing (op basis van skills) ontwikkeld voor zij-instroom; 

 Samenwerkingsafspraken gemaakt met relevante partners zoals Rijksoverheid, 

beroepsonderwijs, brancheorganisaties en scholingsfondsen; 

 Financiële afspraken gemaakt tussen MRA-partners en bedrijfsleven 

 Zorgen we dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed aansluiten. 

 

Bijlage 3 afwegingen t.a.v. een business case 

Mogelijke baten (wat bieden we?) Gevraagde inzet (wat vragen we?) 

• Kans om mede vorm te geven aan de inzet 
om op regionaal niveau meer inzicht te 

krijgen in arbeidsmarktsituatie en –

ontwikkelingen.  
• Kans om mede vorm te geven aan 

regionale HCA Klimaatopgave en daarin 
voor de eigen organisatie cruciale issues in 

te brengen.  

• Bereidheid om tijd te steken in het mede 
vormgeven aan een regionale 

HCA Klimaatopgave.  

• Concrete input over de voor de eigen 
organisatie cruciale issues. 

• Bereidheid om actief te zoeken naar 
mogelijkheden om voor de eigen 

organisatie cruciale issues te verbinden 
aan voor andere organisaties cruciale 

issues.  
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• Kans om via de HCA K andere 

stakeholders te verbinden aan voor de 

eigen organisatie cruciale issues.  

• Kans om door regionale samenwerking 
een betere verbinding te krijgen met en 
meer respons te krijgen van het rijk en 

landelijk opererende organisaties. 

• Kans op toegang tot nationale of 
Europese middelen voor de aanpak van 

voor de eigen organisatie cruciale issues.  

• Een financiële bijdrage aan specifieke 

trajecten die binnen de HCA K worden 

opgestart (en voor de eigen organisatie 

van groot belang zijn), dan wel aan de 
uitvoeringskosten van de HCA K in het 
algemeen.   

 

Bijlage 4 uitgelegd per doelgroep 
Bronnen Toelichting 

Zij-instroom Door de recessie veroorzaakt door de coronacrisis zal een aantal sectoren dusdanig hard worden getroffen 

dat de werkgelegenheid daar fors krimpt. Op de korte termijn betekent het dat werkenden uit 

krimpsectoren die zijn ontslagen of met ontslag worden bedreigd krijgen loopbaanpaden aangeboden om 

in te kunnen stromen in de arbeidsmarkt voor de klimaatopgave. Op middellange termijn betekent dit dat 

de werkzaamheden van de klimaatopgave door de tijd heen veranderen. Wat betekent dat er andere skills 

nodig zijn. Een leven lang ontwikkelen is nodig om de mobiliteit van werknemers te vergroten. De 

samenwerking tussen werkgevers en beroepsonderwijs moet een situatie creëren waarbij het voor iedere 

werkenden gemakkelijk en uitnodigend is zich blijvend te ontwikkelen. 

Werkloos/inactief Het is van belang om kansen die de arbeidsmarkt biedt optimaal te benutten. Dat kunnen mensen met een 

beperking zijn (garantiebanen) of mensen die hun baan hebben verloren en op zoek zijn naar een nieuwe 

baan (WW of WWB). In hoogconjunctuur komt daarbij: deeltijdarbeiders stimuleren meer uren te gaan 

werken, maar ook groepen motiveren die geen noodzaak voor betaald werk hebben hen toch te laten 

kiezen voor betaald werk (NUGgers).  

Veel van deze activiteiten zijn gekoppeld aan het programma Perspectief op Werk. Vanuit het Rijk is hier 

een extra financiering van €35mln ter beschikking gesteld, die in ieder geval met 1 jaar wordt verlengd. De 

partijen gaan samen een extra impuls geven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen 

werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. De klimaatopgave biedt hiervoor kansen. Het 

bemiddelen naar werk van werkzoekenden is de reguliere taak van de arbeidsmarktregio’s en 

werkgeversservicepunten (UWV en gemeenten). Op regionale schaal kunnen met de 

werkgeversorganisaties afspraken worden gemaakt over opleidingstrajecten, baan garanties en de 

financiering hiervan. Het onderwijs ontwikkelt voor deze doelgroep opleidingsmodules die aansluiten bij 

het profiel van de werkzoekenden. 

Onderwijs Al geruime tijd wordt via het Techniekpact door bedrijfsleven, onderwijs en overheid samengewerkt om 

meer mensen voor techniek te laten kiezen en opleidingen beter aan te laten sluiten bij de vraag uit het 

bedrijfsleven. In de regio zijn verschillende initiatieven die door het Techniekpact zijn geïnitieerd. Binnen 

de regio werkt onderwijs en bedrijfsleven samen, om samen op te leiden voor de toekomst binnen publiek-

private samenwerkingen. Een aantal publiek-private samenwerkingen heeft raakvlakken met het werk 

voor de klimaatopgave. De pps-en kunnen door hun karakter bijdragen aan het leggen van de 

noodzakelijke verbindingen. Enerzijds door onderling samen te werken, maar ook door (onderdelen van) 

opleidingen te verbinden. Hierdoor ontstaat een opschaling die nodig is. Tot slot kunnen pps-en innovaties 

initiëren die bijdragen aan de klimaatopgave. Zowel innovaties die het werk voor een bredere groep 

mensen geschikt maken, als innovaties die leiden tot een verminderende arbeidsvraag voor taken van de 

klimaatopgave. Als voorbeeld: modulair bouwen en renoveren, Internet of Things, virtual 

reality/augmented reality, artificial intelligence en big data analytics hebben grote toepassingswaarde. 

Jong gepensioneerden Huidige werknemers die binnenkort met (vervroegd) pensioen gaan of net met pensioen zijn gegaan, 

kunnen nog een goede rol spelen. Voor de recessie had het mkb capaciteitsproblemen met het inwerken 

van nieuwe medewerkers. Als de economie aantrekt zal dit capaciteitsprobleem zich weer voordoen. Het 

inwerken van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, vraagt extra capaciteit en 

betrokkenheid op de werkvloer. Om de inzet van jong gepensioneerden te faciliteren zijn een groot aantal 

partners betrokken. Naast de branche organisaties hun O&O-fondsen, de vakbonden, overheden en 

opleidingsinstituten. Partijen die ook in de voorgestelde Taskforce “Werken met nieuwe energie” zitten. 

Het lijkt logisch om het initiëren van de inzet van jong gepensioneerden daar neer te leggen. 

 

 


