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Inleiding 

 

Om de energietransitie tot een succes te maken zullen een groot aantal uitdagingen overwonnen 
moeten worden op het gebied van techniek, financiering, innovatie en menselijk gedrag. Een 
belangrijke voorwaarde hierbij is de beschikbaarheid van voldoende gemotiveerde werknemers, met 
de juiste kennis en vaardigheden. 
  
Zuid-Holland kampt op dit moment hierbij echter met een aantal knelpunten:1  

 Het grootste arbeidstekort van Nederland. 

 Een versnipperde arbeidsmarkt, waardoor transities van werk-naar-werk onvoldoende 
plaatsvinden.  

 Een slechte score op het activeren van onbenut arbeidspotentieel. 

 Een gebrek aan organiserend vermogen en uitvoeringskracht op provinciaal niveau. 
 
Bovendien heeft de huidige pandemie in onze samenleving de bakens verzet en het beroepenveld 
veranderd. Om te helpen deze situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren, hebben partijen in Zuid-
Holland besloten om een actieve leeromgeving met focus op de energietransitie op te richten. Deze 
leeromgeving heeft als voorlopige naam “Energy Switch” gekregen. In dit deelakkoord zijn de scope, 
ambities en activiteiten van Energy Switch beschreven, inclusief governance model en begroting. 

  
 
Scope Energy Switch 

Energy Switch is een netwerkorganisatie waar partijen, met een behoefte aan opleiding, (bij-) 
scholing, training, coaching, enz. op het gebied van de energietransitie, met aanbieders gezamenlijk 
werken aan het verbeteren van de beschikbaarheid van goed opgeleide en gemotiveerde 
medewerkers. Energy Switch is een vraaggestuurde, niet-commerciële onafhankelijke organisatie. 
  
Uit een, tijdens de kwartiermakerfase uitgevoerde, inventarisatie bij potentiële belanghebbende 
partijen, werd duidelijk dat er in Zuid-Holland reeds vele initiatieven lopen op het gebied van de 
energietransitie en versterking van de arbeidsmarkt. Dit zijn veelal lokale initiatieven, geïnitieerd en 
gesteund door gemeentes, vaak met een focus  op kansarme burgers zonder een baan en met weinig 
perspectief. Veel van deze projecten sluiten aan bij de lokale situatie en ontwikkelingen. Een groot 
aantal van deze initiatieven is niet, of beperkt, op de hoogte van activiteiten die in andere gemeentes 
plaatsvinden, waardoor kennisuitwisseling en het delen van faciliteiten niet optimaal is. 
 
Grote bedrijven hebben vrijwel allen een eigen opleidingsprogramma of bedrijfsschool. Ze maken 
hierbij gebruik van mogelijkheden bij het reguliere onderwijs of van gespecialiseerde (soms 
commerciële) dienstverleners, aangevuld met deskundigheid uit de eigen organisatie. Hun 
belangstelling ligt met name bij het werven van nieuw personeel buiten hun eigen sector.  
Veel (kleinere) mkb-bedrijven hebben echter geen eigen opleidingsprogramma ’s. Waar mogelijk 
maken zij gebruik van mogelijkheden die brancheorganisaties bieden of van leveranciers van 
apparatuur. Daarnaast is het voor mkb-bedrijven niet altijd makkelijk om uit te vinden waar ze 
terecht kunnen voor hun HCA-vragen. 
  

                                                      
1 Human Capital Akkoord Zuid Holland, Economic Board Zuid-Holland, 2019. 
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De opleidingsbehoefte in de energietransitie is zeer divers. Het gaat niet alleen om technisch 
geschoolden, maar ook om medewerkers met commerciële, sociale of beleidsmatige vaardigheden. 
Deze behoefte varieert ook wat betreft opleidingsniveau; van praktijk tot academisch niveau. 
 
In Zuid-Holland zijn diverse partijen actief in het leveren van kennis en faciliteiten voor het opleiden, 
trainen en coachen van medewerkers voor de energietransitie. Vaak zijn dit reguliere publieke 
opleidingen die dit als extra service leveren. De mogelijkheden die geboden worden zijn echter 
gelimiteerd. De mogelijkheden van publieke scholen, zoals ROC ’s en hogescholen, zijn beperkt, 
omdat de reguliere taken vrijwel al hun aandacht nodig hebben. Sterker nog; door de snelle 
ontwikkelingen in de energietransitie is er ook behoefte aan laagdrempelige 
(bij)scholingsmogelijkheden voor hun eigen docenten.    
 
Op basis van de resultaten van de hiervoor samengevatte gesprekken kiest Energy Switch voor de 
volgende drie pijlers: 

 
1) Het coördineren en faciliteren van HCA-initiatieven voor de energietransitie in Zuid-Holland.  
2) Werknemers met een opleiding/beroep met weinig toekomstperspectief, naar een courante 

functie in de energietransitie brengen. 
3) Het leveren van maatwerkoplossingen voor concrete vragen uit de markt, wanneer Energy 

Switch daar een nuttige rol in kan spelen.  Onder maatwerkoplossingen worden zeer 
specifieke vragen van bedrijven of andere organisaties bedoeld.  

 

Pijler 1 richt zich op vooral lokale initiatieven. Deze zijn vaak opgezet voor mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt, die niet beschikken over een relevante basis aan kennis en 
vaardigheden. Het primaat voor wat betreft employability in deze categorie ligt bij gemeentes. 
Energy Switch speelt hierbij een secundaire ondersteunende rol, gericht op het inzichtelijk maken en 
verbinden van deze initatieven. Voor de pijlers 2 en 3 richt Energy Switch zich met name op functies 
in de kolom vanaf MBO2/3-niveau tot en met het WO. Dit betekent dat er geen of slechts beperkt 
aandacht wordt besteed aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die niet beschikken 
over relevante basiskennis en -vaardigheden. Voor deze categorie zijn de lokale initiatieven van 
gemeentes veelal de meest adequate voorzieningen.  

 

 

Figuur 1 Focus op opleidingsniveau 
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Activiteiten en werkwijze 

Energy Switch is een vraaggericht platform/netwerkorganisatie. De werkwijze van Energy Switch kan 
worden gekarakteriseerd als het koppelen van kennis, ervaring en netwerk.  Voor de hiervoor 
genoemde pijlers worden de volgende activiteiten ontplooid: 

 
Pijler 1: Het coördineren en faciliteren van HCA-activiteiten voor de energietransitie in Zuid-Holland 

De eerste activiteit van deze pijler is het ondersteunen en coördineren van lokale initiatieven, met als 
doel het delen van kennis, ervaringen en faciliteiten en waar gewenst het zorgdragen voor 
gezamenlijke inkopen of het opzetten van leer- en trainingsfaciliteiten.   
Eerste stap daarvoor is het in kaart brengen van alle lopende initiatieven in de 52 gemeenten en  
regio’s in Zuid Holland. Hierbij is het belangrijk inzicht te krijgen in de doelstellingen, de werkwijze, 
de faciliteiten en actieve participanten van elk initiatief. Zo wordt duidelijk wat reeds beschikbaar is  
en welke wensen en behoeftes er zijn.  
Een volgende fase bestaat uit het leggen van contacten tussen deze initiatieven en het faciliteren van 
kennisuitwisseling. In principe is dit een reguliere, dus repeterende activiteit, waarbij ook gekeken 
kan worden naar eventuele samenwerkingsmogelijkheden, zoals het gezamenlijk opzetten of 
aankopen van (al dan niet gedeelde) lesmodules, onderzoeksmiddelen of het faciliteiten en/of 
aanvragen van subsidies. Daarnaast zal een website en database met  beschikbare informatie 
worden opgezet, bijvoorbeeld over mogelijk aanbod aan opleidingen, faciliteiten, subsidiekansen 
enz. 
 
Pijler 2: Werknemers met een opleiding/beroep uit krimpsectoren dan wel sectoren met een 
gewijzigde focus, naar een courante functie in de energietransitie brengen 
 
Deze pijler richt zich op de volgende vier activiteiten: 
 

1) Inventarisatie vraag  
Een eerste noodzakelijk activiteit is het maken van een gedetailleerd overzicht van beroepen waar 
veel vraag naar is; c.q. waar tekorten zijn of zullen ontstaan. Hierbij wordt uitgegaan van de 
resultaten en ervaringen uit de kwartiermaker fase. Op basis van deze informatie worden voor ca 
vier functieprofielen leergangen opgezet (zie voor een beschrijving de volgende paragraaf). In deze 
leergangen worden mensen opgeleid, getraind en gecoacht met nieuwe kennis en vaardigheden, die 
nodig zijn om succesvol een veel gevraagde en attractieve functie in de energietransitie te kunnen 
vervullen. 
 

2) Scouten, mobiliseren en motiveren   
Een cruciale stap in dit proces is het scouten, mobiliseren en motiveren van personen die in potentie 
een functie in de energietransitie kunnen vervullen. Dit betekent dat eerst moet worden 
geïdentificeerd welke bedrijfstakken, bedrijven en beroepen een veranderd toekomstperspectief 
hebben. Denk hierbij aan de fossiele industrie of de bankensector.  Daarna volgt een cruciale fase 
waarbij potentiële kandidaten moeten worden benaderd en worden geïnformeerd  over de kansen 
en mogelijkheden van een baan in de energietransitie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘best 
practises’ en opgedane ervaringen, bijvoorbeeld in andere sectoren en reeds bestaande succesvolle 
initiatieven. Energy Switch speelt hierbij een inventariserende, coördinerende en stimulerende rol. 
Bijvoorbeeld door het gecoördineerd bij elkaar brengen van partijen (bijvoorbeeld voor het 
gezamenlijk opzetten van een leergang of ontwikkelplannen, het aanschaffen van faciliteiten, het 
identificeren van goed bruikbare praktijkvoorbeelden).  
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3) Koppelen 
Door nu de vraag van activiteit 1) te matchen met het potentiële aanbod uit activiteit 2), wordt in 
detail duidelijk welke scholing, training, en coaching en andere voorzieningen nodig zijn. Ook hierbij 
zal waar mogelijk gebruik worden gemaakt van reeds bestaande hulpsystemen, zoals het ‘paskamer’-
concept van House of Skills2 of andere bestaande gereedschappen. 
 

4) Opzet leergangen 
Op basis van de resultaten van Activiteit 1) worden leergangen opgezet (workshops, modules, 
masterclasses enz.). Hierbij wordt niet alleen gewerkt aan het verbeteren van het kennisniveau maar 
ook aan competenties. Waar mogelijk zal gebruik worden gemaakt van reeds beschikbare onderwijs- 
en scholingsfaciliteiten en de kennis, ervaring en capaciteiten aanwezig bij organisaties die dagelijks 
werken met deze systemen. Zoals partnerbedrijven, bedrijfsscholen, brancheverenigingen, kennis- 
en onderwijsinstellingen. Hierbij zullen waar nodig aangeboden programma’s  worden gecombineerd 
met motiverende werkvormen voor professionele ontwikkeling, gericht op bijvoorbeeld het 
stimuleren van actiegerichtheid en innovatie. Dit zorgt voor nieuwe verbindingen, initiatieven en 
samenwerking, zowel tussen de deelnemende professionals als hun organisaties waardoor ook de 
drempel voor ontwikkeling verlaagd wordt. Energy Switch richt zich met name op het ‘makelen en 
schakelen’ tussen vragende en aanbiedende partijen, op de coördinatie van nieuwe 
leerinstrumenten en het borgen van de kwaliteit. 
De daadwerkelijke uitvoering van programma’s binnen de leergangen ligt bij de organisaties die de 
uitvoering voor hun rekening nemen. Aldus inclusief de begeleiding van opgeleide kandidaten naar 
een baan/stageplek/werkervaringsplak. Energy Switch richt zich hierbij vooral op de monitoring van 
de voortgang, de borging van de kwaliteit en het identificeren van nieuwe behoeftes.  
 
Pijler 3: Het leveren van maatwerkoplossingen voor concrete vragen uit de markt 

Energy Switch kan haar kennis, ervaring en netwerk, als daar behoefte aan is, ook inzetten voor 
specifieke vragen uit de markt voor training, opleiding, faciliteiten en/of andere vormen van 
ondersteuning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan in-company trainingen of bijscholing van operators van 
één specifiek bedrijf. 
 
Evaluatie 
Van belang is dat Energy Switch zelf ook aan leer- en innovatievermogen wint. Zodoende zal zij 

regulier haar resultaten en aanpak evalueren. De inzichten uit deze reflectie cyclus zullen worden 

vertaald naar concrete handvatten voor het onderwijs in de leergemeenschap en daarmee in het 

professionaliseren van de leeromgeving en faciliteiten. 

 
 

Leergangen 

Energy Switch kiest voor enkele leergangen die passen bij de vragen in de markt en de 
energietransitie. In de kwartiermakerfase werden de volgende potentieel relevante thema’s 
geïdentificeerd:  

 duurzame gebouwen 

 duurzame warmte 

 duurzame mobiliteit 

 waterstof. 

                                                      
2 House of Skills regio Amsterdam, https://www.houseofskillsregioamsterdam.nl/instrumenten/de-paskamer/ 
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Energy Switch heeft de ambitie om voor concrete functies binnen gekozen leergangen 
opleidingstrajecten tot stand te laten komen. Dit zijn niet alleen technische functies, maar ook 
functies met een commerciële, beleidsmatige of sociaalmaatschappelijk karakter (zie voor 
voorbeelden in onderstaande tabel).  
 

  
 
*) willekeurige voorbeelden 

 
Tabel 1: overzicht mogelijke leergangprofielen met voorbeeld functies 

 

Doelgroepen 
 
Pijler 1: Het coördineren en faciliteren van HCA-activiteiten voor de energietransitie in Zuid-Holland 

Doelgroepen hier zijn lokale initiatieven gericht op bij- en omscholing, of andere activiteiten met als 
doel mensen te helpen aan een baan of beroep in de energietransitie. 

 
Pijler 2: Werknemers met een opleiding/beroep in krimpsectoren, naar een courante functie in de 
energietransitie brengen 

Bedrijven en organisaties met werknemers met een ontwikkelvraag:  
1. Mensen die willen overschakelen vanuit een krimpende sector (bijvoorbeeld fossiele industrie of 

bankensector) naar een groeisector of vanuit een positie met weinig toekomstperspectief naar 
een functie met meer toekomstperspectief (andere functie bij dezelfde werkgever).  

2. Mensen die door de coronacrisis hun baan zijn verloren, of deze dreigen te verliezen en aan de 
slag kunnen op banen gegenereerd door groen herstel dankzij uitvoering Klimaatakkoord. 

3. Mensen werkzaam in de energie- en aanpalende branches, op zoek naar vernieuwde 
vaardigheden en kennis.  

4. Mensen werkzaam in het onderwijs (mbo, hbo, wo) die hun kennis en vaardigheden willen 
versterken.   

 
Bedrijven en organisaties met tekort aan goed geschoolde en gemotiveerde werknemers: 
1. Bedrijven, van mkb tot grootbedrijf, met een behoefte aan nieuwe medewerkers voor functies 

in de energietransitie, met juiste kennis en vaardigheden. 
2. Publieke organisaties met een behoefte aan nieuwe medewerkers voor functies in de 

energietransitie, met juiste kennis en vaardigheden. 
5. Bedrijven en andere organisaties in de energie- en aanpalende branches met medewerkers 

waarvoor een versterking van hun kennis en vaardigheden belangrijk is.    
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Onderwijs en opleidingsorganisatie 
Dit zijn organisaties die op enigerlei wijze zorg kunnen dragen aan de onder pijler 1 en 2 genoemde 
activiteiten. Dit zijn op de eerste plaats reguliere publieke opleidingen op mbo-, hbo- en 
wetenschappelijk niveau en op de tweede plaats publieke of private organisaties, actief in dit 
domein.  
 

Pijler 3: Het leveren van maatwerkoplossingen voor concrete vragen uit de markt 
Dit zijn bedrijven en organisaties met een zeer specifieke behoefte aan scholing en/of training.  

 

Ambitie Energy Switch 

 

Energy Switch heeft de ambitie om tot en met 2023: 

 De samenwerking tussen lokale initiatieven,  sterk te verbeteren. Hierdoor zal de efficiency, 
impact en output van deze initiatieven groeien. Dit is een nieuwe activiteit.  
 

 1000 mensen te helpen zich te ontwikkelen of naar een (andere) baan te brengen. Meer 
concreet wil Energy Switch een bijdrage leveren aan de volgende doelstellingen: 

 
o 700 werknemers, reeds beschikkend over een basisset aan kennis en vaardigheden, in staat 

stellen om zich te ontwikkelen en/of bij te scholen bijvoorbeeld d.m.v. online onderwijs en 
fysiek via workshops op pilotlocaties. Een additioneel voordeel voor werkgevers is dat 
medewerkers beter inzetbaar worden met als zijeffect dat flexwerkers ontwikkelperspectief 
wordt geboden (meer kans op een vaste baan).  

o 300 transities over sector- en/of regiogrenzen heen van medewerkers met een grotere 
lacune in hun basisset aan kennis en vaardigheden, met als zij effect dat ook meer 
onderbenutte deeltijdwerkers weer emplooi vinden.  
 
 

Organisatie 

 

Technische Universiteit Delft is de juridische entiteit waarbinnen Energy Switch functioneert. De 
dagelijkse uitvoering van het Deelakkoord Energie Switch vindt plaats onder aansturing van een 
programma coördinator, aangesteld door de penvoerder van Energy Switch. Deze rapporteert aan 
een Raad van Toezicht (RvT). De RvT, benoemd door de penvoerder, zorgt tevens voor de 
strategische aansturing van Energy Switch en heeft de volgende samenstelling: onafhankelijke 
voorzitter, vertegenwoordiger bedrijfsleven, vertegenwoordiger opleidingsorganisatie, 
vertegenwoordiger penvoerder. De Provincie Zuid-Holland zal een nader vast te stellen medewerker 
als waarnemer aan de RvT laten deelnemen. Een Partnerraad die vanuit de deelnemende partijen 
wordt samengesteld, heeft een rol als adviesorgaan en klankbord.  
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Figuur 2: Organogram 
De programma coördinator richt een Programmabureau in, met bij voorkeur vertegenwoordigers uit 
de deelnemende partijen. Deze zorgen, samen met de programma coördinator, voor de uitvoering 
van de projecten en activiteiten van Energy Switch. Energy Switch is een netwerkorganisatie. Er ligt 
daarom een gedeelde verantwoordelijkheid bij de partners om de ambities en doelen van het 
Human Capital Akkoord te realiseren. Indien dit project in aanmerking komt voor subsidie van de 
Provincie, is alleen de penvoerder verantwoordelijk en aansprakelijk. Nieuwe partners kunnen 
toetreden en worden, als daar behoefte aan is, actief benaderd.  

 

Het project gaat een bijdrage leveren aan de volgende routes:  

 Route 1: binnen bedrijven - Leven Lang Ontwikkelen 

 Route 2: tussen bedrijven - Transities over regio- en sectorgrenzen heen 

 Route 3: naar bedrijven - Activeren onbenut potentieel 

 
 
Het project gaat de volgende bijdrage leveren aan de Human Capital 

doelstellingen: 

 

 lokale initiatieven ondersteunen en versterken bij hun activiteiten PM   

 werknemers in staat stellen om zich te ontwikkelen   700 

 werkgevers helpen arbeid beter te gebruiken    20 

 flexwerkers ontwikkelperspectief bieden     75 

 transities over sector- en/of regiogrenzen    300 

 onderbenutte deeltijdwerkers meer aan het werk   75 

 

Verwachte start project en looptijd project 

 

De looptijd van Energy Switch loopt synchroon met de HCA van de Provincie Zuid-Holland. Energy 
Switch start in het vierde kwartaal van 2021 en eindigt op 31 december 2023. Energy Switch heeft  
de ambitie om, als daar behoefte aan is, ook na 2023 als platform actief te blijven. 

Penvoerder TU Delft

Coordinator

---------------------------------

Programmabureau

Partnerraad Raad van Toezicht
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Dataverzameling, monitoring en (tussen)evaluatie 

 

Gedurende de uitvoering van de HCA vindt voortdurende monitoring plaats van de voortgang. Deze 
signaleert of het geheel van projecten en activiteiten binnen de 3 geformuleerde sporen voldoende 
resultaat oplevert en de doelstellingen gehaald worden. De monitoring gebeurt op de niveaus van: 
totale programma, de afzonderlijke pijlers en de gestarte projecten/activiteiten. Indien nodig vindt 
bijsturing plaats of worden aanvullende initiatieven gestart. 

 

Financiering en begroting 

De kosten voor projecten en activiteiten worden gefinancierd uit bijdragen van de deelnemende 
partijen. In de plannen van aanpak voor deze projecten en activiteiten maken partijen hierover 
afspraken. Bijdragen van partijen zijn voor:  

 Ondernemersorganisaties: de inzet van medewerkers en financiering uit O&O fondsen  

 Bedrijven: de inzet van bedrijfsscholen, trainers of andere opleiders en het dragen van de kosten 
van het opzetten van opleidingen en trainingen van medewerkers van het bedrijf en/of nieuwe 

medewerkers bijvoorbeeld uit andere sectoren.  

 Gemeenten en andere lokale overheden: de kosten van het opzetten van opleidingen en 
trainingen van medewerkers van deze organisaties en/of nieuwe medewerkers bijvoorbeeld uit 
andere sectoren.  

 Onderwijsinstellingen: de inzet van medewerkers, het gebruik van onderwijs, test, demonstratie  

en onderzoeksfaciliteiten en het gebruik van middelen uit stimuleringsprogramma’s (CoE’s / 

CiV’s / SIA / NWO/Topsectoren enz.)  

 Subsidie Provincie Zuid-Holland / EBZ voor generieke functies zoals : coördinatie, projectleiding, 

ondersteuning, instrumentontwikkeling, verkenning arbeidsmarkten, ontwikkeling 
scholingsaanbod, certificering scholingsaanbod. 

 

Met de deelnemende partijen vindt overleg plaats over het betrekken van andere bedrijven en 
organisaties voor participatie en financiële bijdragen aan projecten en activiteiten. Voor de 
activiteiten in de verschillende pijlers zijn de volgende uitgaven voorzien. Dekking zal komen uit 
inkomsten en investeringen van derden, O&O-fondsen tbv bij- en herscholing en subsidie vanuit de 
Provincie Zuid-Holland. 

Uitgaven Inkomsten 

 

Projectleiding etc. €    525.000,- Provincie Zuid-Holland* €    750.000,- 

Pijler 1 €    540.000,- Inkomsten derden €    195.000,- 

Pijler 2 €    470.000,- Investeringen derden  € 1.350.000,- 

Pijler 3 €    760.000,- 

 

Bij en herscholing € 1.000.000,- 

Totaal € 3.295.000,- Totaal € 3.295.000,- 

*let op: bijdrage vanuit provincie is maximaal 25% van het totale projectbudget, maximaal 250.000 euro per jaar 

en voor maximaal 4 jaar (t/m 2023) 

 

 

Totaal gevraagde bijdrage vanuit de provincie Zuid-Holland 

 

Aan de provincie wordt een bijdrage gevaagd van  €  750.000,- 


