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Management samenvatting 
Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te behalen moeten komende jaren per werkdag 30 tot 

70 publieke laadpalen worden aangesloten. Redelijkerwijs leidt dat de komende jaren tot duizenden 

extra banen, terwijl het tekort aan arbeidskrachten rond de energietransitie nu al nijpend is. Om te 

voorkomen dat arbeidskrapte een beperkende factor gaat zijn bij de realisatie van de doelen in de 

NAL, wordt in dit document verkend welke acties kunnen worden ondernomen om tot een 

gestructureerde Human Capital Agenda te komen op het gebied van laadinfrastructuur. 

Onderstaande tabel vat de conclusies en aanbevelingen samen langs de drie gebruikelijke Human 

Capital strategieën: (i) vermindering van de vraag naar arbeid, (ii) vergroten van het arbeidsaanbod, 

en (iii) vernieuwen van opleidingstrajecten. De aanbevelingen zijn verwerkt in een set van 5 

werkpakketten; ook benoemd in de tabel. 

Ten aanzien van de vermindering van de vraag naar arbeid wordt vastgesteld dat er meerdere 

initiatieven lopen die efficiëntere plaatsing faciliteren. Maar ook dat een overzicht ontbreekt en dat 

het kan lonen om gezamenlijk met de sector met een Human Capital-bril naar de realisatie van 

laadinfrastructuur te kijken om innovatieve, arbeidsbesparende projecten te identificeren. 

Ten aanzien van vergroten van het arbeidsaanbod is de (zij-)instroom van technisch personeel een 

voorname bottleneck, terwijl onvoldoende zicht is op aantallen, niveau (MBO-HBO-WO) en 

competenties die urgent gewenst zijn rond laadinfrastructuur. Gesprekken met zowel de sector als 

opleidingen moeten hier meer inzicht in opleveren.  

Ten aanzien van de vernieuwing van opleidingstrajecten kan meer aandacht worden besteed aan 

het vernieuwen van het onderwijscurriculum. Een voorwaarde hierbij is het meer coördineren van 

contacten tussen sector en opleidingen, bijvoorbeeld middels een coördinatiepunt of platform. Het 

verdient aanbeveling meerwaarde en vorm van een dergelijk coördinatiepunt te verkennen. 

De vervolgstap op de huidige verkenning is het opstellen van een plan van aanpak op basis van deze 

werkpakketten. In dit plan zal ook een tijdslijn en benodigde financiële middelen moeten worden 

opgenomen. Dit plan van aanpak dient verder aan te sluiten op de ambities en plannen 

geformuleerd in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur en synchroon te lopen met de daaruit 

voorkomende tijdslijnen. 
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Human Capital 
Strategieën  

Kernvraag: Conclusies uit deze verkenning Aanbevelingen (per 
werkpakket) 

1. Verminderen van 
de vraag naar 
arbeid   

Kunnen we 
ontwikkeling en 
realisatie van 
laadinfra slimmer 
organiseren zodat 
minder arbeids-
krachten nodig 
zijn? 

Er zijn meerdere initiatieven die zijn gericht 
op vermindering van arbeidsvraag bij 
realisatie van laadinfra. 
 
Het kijken naar laadinfrastructuur vanuit 
HCA perspectief biedt mogelijk kansen om 
verdere arbeidsvraag-vermindering te 
realiseren. 

WP3:  Innovatiekansen 
vaststellen die bijdragen 
aan lagere arbeidsvraag 
voor uitrol van 
laadinfrastructuur 

2. Vergroten van 
het arbeidsaanbod  
 

Kunnen we de 
techniek sector 
aantrekkelijker 
maken voor 
nieuwe instroom 
van studenten/zij-
instromers? 

Instroom/Zij-instroom van technisch talent 
vormt een grote bottleneck. 
 
Er is beperkt zicht op aantallen, 
opleidingsniveau, benodigde competenties 
voor laadinfra (zowel huidig als 
toekomstig). 

WP1: Onderzoek naar 
arbeidskrapte rond 
laadinfrastructuur 
 
WP2: In kaart brengen 
van missende elementen 
in bestaand 
opleidingsaanbod 

3. Vernieuwen van 
opleidingstrajecten 
voor efficiëntere 
inzet 
 

Hoe zorgen we 
dat studenten 
effectief de juiste 
competenties 
opdoen? 

De matching van gevraagde competenties 
in de praktijk en vernieuwing van 
opleidingscurricula op energiegebied (en 
specifiek voor laadinfrastructuur) is 
beperkt. 
 
Contacten tussen sector en opleidingen is 
ad hoc en beperkt gestructureerd, en staat 
daarmee kennisontwikkeling, onderlinge 
afstemming en leren in de weg. 

WP4: Ontwikkelen van 
coördinatiepunt “HCA-
Laadinfrastructuur” 
 
WP5: Inregelen van 
gedeelde labfaciliteiten 

 

  

Tabel 1 – Samenvatting, conclusies en voorgestelde Werkpakketten: Human Capital Agenda 
Laadinfrastructuur 
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Aanleiding 
Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te behalen moeten komende jaren per werkdag 30 tot 

70 publieke laadpalen worden aangesloten1. Dit is een forse stijging ten opzichte van eerdere jaren. 

Een tekort aan arbeidskrachten zit deze ambitie nu al in de weg en dat leidt tot zorgen. Daarom is 

het van belang dat er, naast procesverbeteringen en technische innovaties, voor versnellings-

potentieel ook gekeken wordt naar het opleiden van meer mensen vanuit een breder perspectief. 

Op die manier wordt tijdig het verwachte gat geadresseerd tussen de ambities van het 

klimaatakkoord en de benodigde menskracht. 

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) beschrijft de gemaakte afspraken en activiteiten die 

nodig zijn om straks overal, makkelijk, slim en probleemloos te kunnen laden. Ten aanzien van 

opleidingen voor laadinfrastructuur is hier maatregel 1v (Nationale Agenda Laadinfrastructuur, p.10) 

voor opgenomen:  

“ElaadNL, de netbeheerders en NKL stemmen de benodigde maatregelen af met de andere 
klimaattafels zodat de opleidingen voor laadinfrastructuur zijn geborgd. Hierin wordt, 
samen met aannemers en exploitanten, samenwerking gezocht met de Human Capital 
Agenda van de Topsector Energie en het programma De Uitdaging. Er worden afspraken 
gemaakt tussen regionaal opererende marktpartijen en regionale opleidingen over 
samenwerkingsprogramma’s die het leren, het werken en het innoveren combineren.”  

Doelstelling 
Doel van deze verkenning is het in kaart brengen van lopende initiatieven (inventarisatie), missende 

elementen (knelpunten-analyse) en kansrijke denkrichtingen met bijpassende actielijnen voor 

Human Capital elementen rond laadinfrastructuur voor elektrische auto’s.  

We doen dit door in kaart te brengen wat de huidige arbeidskrapte is en wat typische elementen zijn 

van een Human Capital Agenda (HCA). Verder inventariseren we lopende initiatieven rond HCA in de 

energietransitie (met name programma “de Uitdaging” van Topsector Energie) met speciale 

aandacht voor laadinfrastructuur.  

Voor deze verkenning is gebruik gemaakt van: 

• Bestaande literatuur rond HCA en energietransitie  

• Resultaten uit interviews met 6-8 partijen met relevante organisaties rond HCA, opleidingen 
en marktpartijen. 

 

Human Capital Agenda’s 
Voldoende ontwikkeld menselijk kapitaal, met de juiste kennis en kwaliteiten is noodzakelijk om de 

maatschappelijke vraagstukken van Nederland te beantwoorden, dit geldt zeker ook voor de 

energietransitie. Hiertoe worden in diverse sectoren agenda’s opgesteld om te voldoen aan het 

noodzakelijke ‘Human Capital’.  

Een Human Capital Agenda draait om een leven lang leren. Binnen het onderwijs, maar ook in een 

fysieke werkomgeving waar je samen kunt leren en werken aan onderzoek en innovatie.  

 
1 Het Klimaatakkoord bevat maatregelen om tot 2030 te komen tot een uitrol van 1,7 miljoen laadpunten. Ongeveer één 
op de vijf laadpunten wordt voorzien in de openbare ruimte. Dit komt neer op circa 170.000 publieke laadpalen met een 
eigen netaansluiting. Daarvan zijn er tot op heden circa 37.000 gerealiseerd. 
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HCA’s worden in de regel ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, publieke partijen 

en onderwijs- en onderzoeksinstellingen (beroeps- en hoger onderwijs). Met betrekking tot de 

energietransitie is de HCA tot stand gekomen in samenwerking met de Topsector Energie (TSE).  

HCA’s onderscheiden op grote lijnen drie strategieën om te voldoen aan de opgave om voldoende, 

goed gekwalificeerd personeel te realiseren: 

1. Verminderen van de vraag naar arbeid bijvoorbeeld door innovatie en automatisering 
a. Arbeidsbesparende investeringen, automatisering/robotisering 
b. Proces-, technologische en sociale innovatie voor verhogen van productiviteit 

2. Vergroten van het arbeidsaanbod (bijvoorbeeld instroom vergroten) 
a. Verhogen instroom (e.g. techniek-studenten) en mensen met afstand tot 

arbeidsmarkt 
b. Verhogen zij-instroom en bijscholing, door vergroten mobiliteit tussen krimp- en 

groeisectoren 
c. Verbeteren arbeidsomstandigheden (e.g. loon, secundaire arbeidsvoorwaarden) 

3. Vernieuwen van opleidingstrajecten voor verbeterde competenties en meer efficiënte inzet 
(e.g. nieuwe vakken, curriculum). 

a. Vernieuwen curriculum en opleidingsaanbod 
b. Ontwikkelen leer-werktrajecten bij bedrijven 
c. Train de trainer (bijscholing docenten) 
d. Innovaties en learning communities voor vernieuwing binnen opleidingen 

 

Deze drie elementen komen aan bod in deze verkenning, waarbij speciale aandacht is of en waar er 

momenteel knelpunten zitten gerelateerd aan de ontwikkeling en realisatie van laadinfrastructuur 

Arbeidskrapte 
Bij innovaties en transities worden regelmatig werkgelegenheidseffecten bestudeerd. Zo ook bij de 

energietransitie. We zetten de belangrijkste rapporten op een rij, met specifieke aandacht op de 

mogelijke arbeidskrapte rond laadinfrastructuur. 

Literatuur 
Werkgelegenheidsgevolgen als gevolg van maatregelen rond de energietransitie zijn aanzienlijk en 

variëren van 76.000 voltijdequivalent (VTE) banen in 2020 als gevolg van de Nationale Energie 

Verkenning (NEV, 2017), tot 39.000-72.000 VTE’s tot 2030 als gevolg van het Klimaatakkoord (TNO in 

opdracht van NVDE, 2020).  

De arbeidsvraag verschilt sterk per sector. Zo wordt met name een grote vraag aan personeel 

voorzien in de bouwsector (50.000 VTE’s tot 2030; Taskforce Bouwagenda 2017) en de windsector 

(25-35.000 arbeidsjaren; EIB 2016). Voor zonne-energie wordt een banengroei verwacht van 9.000 

VTE’s (tot 2020; EIB 2016).  

Werkgelegenheidscijfers voor de aanleg van (alle vormen van) laadinfrastructuur zijn beperkt 

aanwezig. Wel geeft de International Energy Agency (2020) als indicator aan dat er zo’n 12 extra 

banen ontstaan in installatie en fabricatie van laadpunten per miljoen dollar investering. Verder 

worden deze cijfers meestal meegenomen onder het thema elektrisch rijden. Enigszins gedateerde 

cijfers (CE Delft 2015) voorzien een groei van 1.600 VTE’s (2013) naar 10.000 VTE’s tot 2020 (met 

aanzienlijke spreiding van 5.000 tot 18.000 VTE’s). Met naar schatting 4.150 VTE's (range 2.000-

9.750 VTE’s) levert de ontwikkeling en plaatsing van laadinfrastructuur en smart grids de grootste 

bijdrage aan deze groei.  



 
 

7 
 

Meer actueel is de TNO studie waarin een banengroei in mobiliteit van ca. 14.000 FTE’s tot 2030 

wordt geschat. Dit correspondeert met de hoge bandbreedte van de CE Delft studie. Dit omvat de 

keten van elektrische voertuigen en laadinfrastructuur (verder niet gespecificeerd) maar is ook 

breder door ook werkgelegenheid ten aanzien van fietsinfrastructuur en biobrandstoffen mee te 

nemen.  

Duidelijke cijfers voor de banengroei als gevolg van laadinfrastructuur ontbreken dus, waarbij de 

stevige ambities in het klimaatakkoord ten aanzien van elektrisch rijden naar verwachting een 

opstuwend effect zullen hebben voor de werkgelegenheid.  

Anno 2019 zijn er ca. 15.000 onvervulde vacatures in duurzame energiesector (bron: Topsector 

Energie, 2019). Het gaat hier met name technisch personeel (elektrotechniek, installateurs, technici 

bouwkunde) (PBL 2019). Deze beroepen vormen een knelpunt voor de energietransitie (inclusief de 

realisatie van laadinfrastructuur) omdat het gaat om forse banengroei voor deze beroepen in 

combinatie met bestaand tekorten. Over het algemeen gaat het om werkgelegenheid op het niveau 

van MBO en HBO. Er is geen zicht op verhoudingen tussen MBO en HBO.  

Naast HBO en MBO zal naar verwachting  ook WO-geschoold personeel een belangrijke rol zal spelen 

met name bij innovatie, onderzoek en ontwikkeling van laadoplossingen, ondersteunende diensten 

en procesinnovatie. Er is geen zicht op hoe groot deze groep zal zijn (en of dit op termijn mogelijk 

afvlakt). 

Arbeidskrapte kan een bedreiging vormen voor het realiseren van de klimaatambities en kan onder 

andere leiden tot: 

• Uitstel / afstel van projecten  

• Beperkte innovatie 

• Lange wachttijden (e.g. laadpalen) 

• Beperkte implementatie in de bouw  

• Verlaging kwaliteit (minder hoge eisen) 

• Uitval door gebrek aan monteurs en technici 
 

Markt 
De belangrijkste spelers omtrent het realiseren van laadinfrastructuur zijn de laadpaalfabrikant, de 

Charge Point Operator (opdrachtgever en beheer), de concessieverlener, de netbeheerder en de 

aannemer (uitvoerder). In figuur 1 is schematisch weergegeven hoe deze partijen tot elkaar in 

verhouding staan.  

 

 

Figuur 2 - partijen in de keten 
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In relatie tot arbeidskrapte binnen deze partijen is hierbij het volgende op te merken: 

• Veel aandacht gaat met name naar vacatures bij netbeheerders (netaansluitingen) en 

aannemers (installatie laadpalen). Dit is logisch vanuit oogpunt van kwantiteit (aantal aan te 

sluiten laadpunten) en vanuit de huidige, nu al moeilijk in te vullen vacatures voor deze 

beroepen. 

• Tegelijk zijn er ook veel vacatures bij CPO’s en laadpaalfabrikanten, bij onderzoek, 

ontwikkeling, demonstratie, testing en verkoop van laadpalen nationaal en internationaal. 

Het gaat hier om een bredere groep van beroepen (e.g. techniek, IT, commercieel, 

bedrijfskundig).   

• Beperkt zichtbaar zijn de vacatures die ontstaan bij publieke partijen (gemeenten/provincies 

als concessieverlener, beleidsmaker, aanjager), dienstenontwikkelaars (MSP’s), adviesburo’s 

en overige partijen in de supply chain (kennisinstellingen, normeringsinstanties, e.d.). 

• Omdat IT een steeds belangrijkere rol speelt bij de operatie van laadpunten (denk aan 

backoffice beheer, firmware, diagnostiek) zijn IT competenties ook van toenemend belang. 

Conclusies en knelpunten 

Een analyse van de werkgelegenheid als gevolg van laadinfrastructuur vereist een brede blik. De 

urgentie van het opleiden van voldoende laadpaal-installateurs staat buiten kijf. Tegelijk is het 

voorzien van voldoende gekwalificeerde beleidsmakers, technici voor onderzoek en innovatie en 

commerciële functies van groot belang. Met onvoldoende gekwalificeerde beleidsmakers loopt de 

uitrol van publieke laadinfra immers ook een risico. Knelpunt hierbij is dat er geen overzicht is van 

deze bredere groep functies. Redelijkerwijs gaat het om een groei van enkele duizenden 

arbeidsplaatsen; met name in elektrotechniek, installatie en technisch ingenieurs op MBO en HBO 

(en in mindere mate WO) niveau. Meer gedetailleerde gegevens over vacatures, verdeling van 

MBO/HBO/WO ontbreken. Het verdient aanbevelingen om dit verder in kaart te brengen, onder 

meer door dit op te halen in gesprekken met de sector. 

 

Verminderen van de vraag naar arbeid door innovatie en automatisering 
Zoals eerder beschreven bestaat een Human Capital Agenda in grote lijnen uit drie onderdelen. Het 

eerste onderdeel van een HCA speelt in op het verminderen van de vraag naar arbeid bijvoorbeeld 

door:  

a. Arbeidsbesparende investeringen, automatisering/robotisering 
b. Proces-, technologische en sociale innovatie voor verhogen van productiviteit 

 

In het kader van Nationale Agenda laadinfrastructuur zijn verschillende werkgroepen vormgegeven, 

zo ook de werkgroep versnellen proces. De werkgroep moet de samenwerkingsregio’s handvatten 

bieden, zodat zij hun rol goed kunnen invullen. De insteek is dat overheid en markt samen optrekken 

om het laadnetwerk op een efficiënte manier uit te rollen. Om een versnelling in het aanvraag- en 

realisatieproces van het plaatsen van publieke laadpalen voor personenauto’s te realiseren, zijn er 

verbeteringen in het proces nodig. De leden van de werkgroep verwachten dat er verbeteringen zijn 

te maken op het gebied van doorlooptijden, efficiëntie en foutgevoeligheid. Als laadinfrastructuur 
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op een slimme manier wordt ingezet en uitgerold kan hierdoor de vraag naar arbeid in de sector 

verminderd worden. 

Verder zijn er ook voorbeelden te noemen van projecten vanuit ElaadNL en NKL zijn er een aantal 

projecten die hieraan bijdragen. Een aantal voorbeelden van projecten die bijdragen in het 

verminderen van arbeidsvraag staan hieronder genoemd. 

Prefab montage van netbeheerderscomponenten in laadobjecten 

Het onderzoeken van een prefab montageproces voor publieke laadobjecten is op initiatief van de 

netbeheerders bij ElaadNL op de agenda gezet. In een prefab montageproces worden door de 

fabrikant van het laadobject de netbeheerderscomponenten in het netbeheerdersgedeelte van het 

laadobject gemonteerd. Dit is een alternatief voor het reguliere montageproces waarbij deze 

componenten door de aannemer worden gemonteerd. Dit leidt tot: 

- Verkorting van de aansluitduur door de aannemer, met positieve impact op veiligheid en 
kosten;  

- Meer consistentie in de kwaliteit van de montage van netbeheerderscomponenten; 
- Verbetering van de ergonomische omstandigheden voor monteurs. 
-  

Als prefab montage succesvol wordt geïmplementeerd wordt minder tijd vereist van monteurs in het 

veld.  

Één arbeidsgang 

Door optimale samenwerking tussen de verschillende partijen is het mogelijk een laadpaal op 

dezelfde dag te plaatsten, aan te sluiten en in werking te stellen.  Door deze sterke vereenvoudiging 

van de plaatsing en aansluiting, is veel tijdswinst te halen en is er minder arbeid nodig per 

aangesloten laadpaal.  

Versnellen en automatiseren van aanvraag en realisatie 

Door automatisering van stappen in het aanvraag- en realisatieproces, via o.a. laadpaalnodig.nl en 

mijnaansluiting.nl, wordt tijd bespaard, kwaliteit verbeterd en meer overzicht gecreëerd.  

Ook andere processtappen worden aangepast om meer efficiënte uitrol mogelijk te maken, zoals het 

stimuleren van strategisch en gecontroleerd uitrollen van laadinfrastructuur in batches, door middel 

van gebruik van o.a. plankaarten.  

Compacte aansluitmodules 

De Nederlandse netbeheerders willen een standaard werkwijze met gestandaardiseerde 

componenten voor het aansluiten van laadpalen en lantaarnpalen op het elektriciteitsnet. Door een 

uniforme aansluitmethode wordt de installatie simpeler en sneller en is er minder arbeid nodig voor 

het aansluiten van een laadpaal.  

Eenduidige normen, protocollen en standaarden 

Ook in het niet-technische deel vindt steeds meer standaardisatie plaats. Informatieprotocollen 

zoals OCPP en OCPI worden breed toegepast, maar ook handreikingen, basisset afspraken, outlooks 

en andere gidsen worden opgesteld om hergebruik van bestaande kennis te stimuleren en met 

minder tijd tot de gewenste uitrol te komen. 

Conclusies en knelpunten 
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Alhoewel er al meerdere projecten lopen die effect hebben op het verminderen van de arbeidsvraag 

doormiddel van innovatie is hier momenteel geen overzicht van. Hierdoor is het lastig om te 

identificeren of en waar hier nog verbeterruimte ligt. Het is dus van belang om inzichtelijk te hebben 

welke initiatieven er zijn en zullen worden geïnitieerd. Zonder dit overzicht is het risico dat de 

toenemende complexiteit en volume de arbeidsvraag omhoog gaat in plaatst van afneemt door 

innovatie. 

Vergroten van het arbeidsaanbod 
Naast het verminderen van de arbeidsvraag wordt in een HCA ook het vergroten van het 

arbeidsaanbod geadresseerd.  

Arbeidskrapte is een vraagstuk van vraag en aanbod: vraag naar gekwalificeerd personeel vanuit de 

markt en voldoende aanbod van gekwalificeerd personeel vanuit beschikbare opleidingen. Binnen 

opleidingen is onderscheid te maken tussen: 

a. Beroepsonderwijs: middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en hoger beroepsonderwijs (HBO) 

b. Wetenschappelijk onderwijs (WO) 

c. Private of semipublieke opleidingen, bijvoorbeeld via bedrijfstrainingen en commerciële 

opleidingen. 

We verkennen in hoeverre binnen bovenstaande opleidingslijnen aandacht is voor energietransitie 

en of er opleidingen zijn specifiek gerelateerd aan de ontwikkeling en realisatie laadinfrastructuur.  

Beroepsonderwijs (MBO/HBO) 
Binnen beroepsopleidingen in het MBO en HBO is in bestaande curricula veel aandacht voor de 

energietransitie. Met name in technische opleidingen wordt aandacht besteed aan relevante 

kennisdomeinen (elektrotechniek, installatietechniek, sensoriek, data-management) die relevant is 

voor ontwikkeling en/of installatie van innovatieve en duurzame energie-technologieën, waaronder 

de ontwikkeling van laadinfrastructuur.  

Bij het HBO geldt in hogere mate dan het MBO dat vakken generiek worden opgezet, zodat 

studenten breed worden opgeleid tot elektrotechnisch of werktuigbouwkundig ingenieur. Bij het 

MBO zijn opleidingen nog meer toegespitst op het beroepenveld en een stap concreter. Maar ook 

hier geldt dat studenten worden opgeleid als installateur en niet specifiek voor laadpaal-installateur. 

Met oog op het behouden van arbeidsmobiliteit is dit ook niet wenselijk; de eindkwalificaties van de 

beroepsopleidingen maken mogelijk dat afgestudeerde ingenieurs (in theorie) snel inzetbaar zijn bij 

bredere uitdaging binnen de energietransitie. Meer specifieke competenties rond laadinfrastructuur 

worden ‘on the job’ geleerd (of in stages). 

Het voornaamste knelpunt in relatie tot arbeidskrapte ligt in de beperkte instroom van studenten bij 

technische opleidingen over de volle breedte, en niet specifiek voor het aanleggen van 

laadinfrastructuur. In het verleden heeft dit geleid tot brede, publiek-private programma’s als 

Platform Betatechniek om de techniek-sector als aantrekkelijk en baanzeker te profileren om 

daarmee instroom te vergroten. Door relatief lage aantal afgestudeerde technische ingenieurs is de 

spoeling van gekwalificeerd personeel dun. Sommige MBO/HBO’s bieden via deeltijdopleidingen 

mogelijkheden voor zij-instromers of nascholing.  

Wetenschappelijk onderzoek (WO) 
Voor WO geldt nog in hogere mate dat wordt gericht op het aanleren van meer generieke 

analytische vaardigheden dan specifieke beroepskwalificaties. Afgestudeerde master-studenten van 

technische opleidingen zullen breed emplooi vinden en specifieke kennis in het werkveld opdoen. In 



 
 

11 
 

relatie tot laadinfrastructuur is het aannemelijk dat deze stroom terecht zal komen bij onderzoek, 

ontwikkeling en advies rond laadinfrastructuur. Het is aannemelijk dat in aantallen dit lager zal 

liggen dan de benodigde installateurs voor plaatsing van laadpalen.  

Private/semi publieke opleiders:  
Naast de reguliere MBO/HBO/WO onderwijs zijn er ook private en semipublieke organisaties die 

opleidingen aanbieden. In de verkenning zijn er twee opleidingen genoemd die zich specifiek richten 

op laadinfrastructuur: ROVC en Blei.  

ROVC 
Vanuit private Opleider ROVC is aangegeven dat zij zich aan het oriënteren zijn op aanbieden van 

opleidingen die zich richten op laadinfrastructuur. Momenteel biedt deze opleider onder andere 

cursussen aan bijv. netbeheerders en energieleveranciers. Momenteel hebben we geen zicht of er 

nog andere private aanbieders zijn van laadinfra-opleidingen. 

Stichting BLEI 

Stichting BLEI (Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek) is een 

landelijk samenwerkingsverband dat zich sterk maakt voor het opleiden van vakmensen voor de 

infratechniek op MBO niveau, en kan hierin een rol spelen. In Stichting BLEI werken 

brancheorganisaties, regionale netbeheerders, aannemers en 10 ROC´s (scholen voor middelbaar 

beroepsonderwijs) samen aan goed beroepsonderwijs infratechniek. 

Onderzoek: wetenschappelijk en praktijkgericht  
Naast onderwijs verzorgt het WO en HBO ook onderzoek (respectievelijk wetenschappelijk en 

toegepast) - als tweede primair proces.  Naast het ontwikkelen van academische publicaties heeft 

het onderzoek ook als functie om nieuwe kennis te ontwikkelen voor de sector en kennis te vertalen 

naar vernieuwing van het curriculum. In dit verband is het waardevol een overzicht te hebben van 

onderzoeksgroepen op het gebied van laadinfrastructuur. De meest relevante onderzoeksgroepen 

die zijn gespecialiseerd op laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen zijn:  

• TU Delft, Professor Pavel Bauer: onderzoek en ontwikkeling van elektrotechnische systemen 
rond laadinfra inclusief V2G, inpassing duurzame energie opslag. 

• Hogeschool van Amsterdam (lector Renee Heller): onderzoek naar laadgedrag op (publieke) 
laadinfrastructuur), energie-onderzoek met V2G en smart charging. 

• Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) - lectoren Bram Veenhuizen en Aart-Jan de Graaf: 
onderzoek naar elektrische mobiliteit, inpassing in het net en ontwikkeling van innovatieve 
laadconcepten.  
 

Naast bovenstaande onderzoeksgroepen vindt onderzoek naar laadinfrastructuur ook plaats binnen 

de 3TU’s en diverse HBO-onderzoeksprogramma’s, zij het niet structureel geprogrammeerd. 

Onderzoek binnen de HBO’s wordt via zogenaamde lectorenplatforms geconcentreerd, met (voor 

laadinfrastructuur) als meest relevante platforms Urban Energy en Lectorenplatform 

Energievoorziening in Evenwicht (LEVE).  

Conclusies en Knelpunten: 
Binnen reguliere curricula van MBO en HBO (en WO) is generiek onderwijsaanbod beschikbaar dat 

tot op zekere hoogte aansluit bij de uitdagingen bij de energietransitie. Voornaamste knelpunt is de 

beperkte instroom van studenten (leidt tot arbeidskrapte); gevolgd door mogelijke mismatch in het 

curriculum en vereiste nieuwe competenties in het werkveld. Het koppelen van industrie aan 

onderzoeksprogramma’s van HBO’s en universiteiten is biedt een kans om het curriculum te 

vernieuwen.  

https://www.smartsustainablecities.nl/projecten/919323.aspx
https://specials.han.nl/sites/leve/
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Vernieuwen van opleidingstrajecten voor verbeterde competenties en meer efficiënte 

inzet  
Als derde onderdeel in Human Captital Agenda’s wordt gekeken naar het vernieuwen van 

opleidingstrajecten en meer efficiënte inzet. Met het oog op het vernieuwen van kennis en aanjagen 

van innovatie biedt het koppelen van kennisvragen van de praktijk (uit de sector) en de diverse 

onderzoeksprogramma’s binnen HBO en WO kansen voor innovatie, vernieuwing van curriculum en 

opleiden van gekwalificeerd personeel.  

Op het gebied van laadinfrastructuur is het project eindtermen, uitgevoerd in opdracht van de 

Domeinraad Systeem & Infra van Netbeheer Nederland, een passend voorbeeld van het vernieuwen 

van een opleidingstraject.   

Project eindtermen 
Aangezien laadpaalmonteur of monteur aansluitingen op dit moment geen officiële mbo-kwalificatie 

is, is er een voorstel om voor deze functie een zogenaamde branchestandaard aan te vragen. In deze 

branchestandaard bepalen de netwerkbedrijven over welke vereiste kennis en vaardigheden een 

monteur moet beschikken om zijn taken naar behoren uit te kunnen voeren, toetsbaar en 

aantoonbaar. Dankzij een branchestandaard kunnen zij-instromers voor de monteursfunctie 

(bijvoorbeeld laadpaalmonteur) op maat, flexibel en in een kortere opleidingsduur in vergelijking 

met een mbo-opleiding geschoold worden. Scholing naar een branchestandaard als alternatief voor 

een mbo-opleiding vergroot de opleidingscapaciteit voor die technische functies, waarvoor de 

personeelstekorten groot zijn.  

De opleidingseisen voor de BLEI en VIAG-aanwijzingen zijn vertaald naar zogenaamde eindtermen. 

Om scholing voor laadpaalmonteur of monteurs aansluitingen met aanwijzing VP LS-aansluiting te 

versnellen, is ervoor gekozen om de eindtermen voor deze monteur toe te spitsen op zijn 

werkzaamheden. De inschatting is dat de opleiding van gemiddeld 18 maanden kan worden ingekort 

tot 6-9 maanden. 

Conclusie en knelpunten: 
 Naast het actueler maken van opleidingen en het stimuleren van instroom, is het flexibel instromen 

en korter maken van opleidingsduur zoals bij het project eindtermen, een manier om de bij te 

dragen aan het Human Capital vraagstuk. Het is aan te bevelen om in gesprekken met de sector en 

opleidingen te verkennen in hoeverre er ten aanzien van laadinfrastructuur hiaten liggen in 

bestaande opleidingen en in hoeverre het curriculum moet worden vernieuwd (en wat voor rol de 

sector hier in kan spelen). Ten tweede is het de vraag hoe goed curricula goed aansluiten bij 

benodigde competenties in het werkveld. Door innovatie in de sector veranderen deze competenties 

(bijvoorbeeld meer nadruk op IT kennis). Voor opleidingen is het zaak om curricula continu te 

vernieuwen en te matchen met benodigde competenties in de praktijk. Dit is niet bij elke opleider 

goed geborgd (bijvoorbeeld door goed contact met die praktijk).  

 

Samenwerking tussen Opleiding en marktpartijen 
HBO en MBO opleidingen zijn deels afhankelijk en in toenemende mate op zoek naar samenwerking 

met het bedrijfsleven voor het versterken en vernieuwen van het onderwijsaanbod en 

kennisontwikkeling (middels praktijkgericht onderzoek). Hierbij is het onderhouden en vernieuwen 

van contacten met bedrijfsleven niet altijd even vanzelfsprekend, en lopen curriculumroosters van 
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onderwijs (langjarig, geroosterd) niet synchroon met wensen vanuit het bedrijfsleven (meer ad hoc 

vragen).  

Tegelijk zoeken marktpartijen goed gekwalificeerd personeel maar hebben bedrijven vaak beperkt 

zicht op het aanbod en specialisaties vanuit verschillende MBO en HBO instellingen. Het matchen 

van vraag en aanbod is een uitdaging. Hieronder worden de verschillende wensen vanuit onderwijs 

dan wel vanuit bedrijfsleven samengevat. 

Opleidingen zoeken bij bedrijven: 

• Stageplekken voor studenten bij bedrijven 

• Praktijkkennis (lezingen, inbreng in projecten) 

• Input op vernieuwing van het curriculum (gewenste competenties, keuzevakken, 
specialisaties) 

• Een onderzoek partner om gezamenlijk kennis te ontwikkelen; dan wel een partner om als 
kennisinstelling aan innovatieve projecten bij te dragen. 

• Casuïstiek, concrete voorbeelden, best practices voor in het onderwijs.  

• Hardware, software voor lab—faciliteiten 

• Professionaliseringsmogelijkheden voor docenten (bijv. via arbeidsmobiliteit; docenten die 
stage lopen bij bedrijven) 

 

Bedrijven zoeken bij opleidingen: 

• Gekwalificeerd personeel, die mee kan draaien in de praktijk.  

• Stagiaires, afstudeerders, met mogelijk zicht op toekomstig personeel.  

• Actueel curriculum, waarbij personeel wordt opgeleid met de juiste competenties en zo snel 
mogelijk inzetbaar is in de praktijk.  

• Kennispartner: in sommige gevallen worden met name Hbo’s ook in toenemende mate 
gezien als kennispartner, of partner in innovatieve projecten. 

• Bijscholing: in gevallen zijn onderwijsinstellingen ook een bron voor bijscholing voor 
personeel van bedrijven (denk aan vakken in data-science, 3D-printing en robotica).  

 

Er liggen dus kansen voor zowel opleidingen als bedrijven om beter met elkaar verbonden te zijn; en 

dat speelt nog sterker in uitdagingen rond de energietransitie. Uit de gesprekken met zowel 

opleidingen en bedrijven merken we dat het onderlinge contact echter veelal te karakteriseren is als 

ad hoc, afhankelijk van individuen, niet structureel en langjarig en dus ook zonder programmatische 

elementen. Ook bedrijven zelf zijn beperkt georganiseerd met oog op opleiding van personeel en 

contact met opleidings- en kennisinstellingen. 

Conclusie en knelpunten 

• Structureel contact tussen bedrijven en opleidingen t.a.v. laadinfrastructuur en benodigde 
opleidingen ontbreekt, waardoor onderlinge wensen en behoeften niet worden 
meegenomen en niet structureel wordt gewerkt aan het creëren van synergie. 

• Samenwerking tussen bedrijven onderling lijkt niet structureel plaats te vinden om de 
wensen t.a.v. toekomstig personeel in kaart te brengen en te adresseren.  

• Naast technische competenties is het van belang een brede blik te behouden. Zo zijn IT 
competenties (software, backoffice beheer, firmware) belangrijke voor personeel bij de 
ontwikkeling, installatie en onderhoud van laadinfrastructuur. 
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Lopende initiatieven rondom HCA en energietransities  
 

Welke initiatieven zijn er rond HCA en de energietransitie? En zijn er nog hiaten in relatie tot de HCA 

rond laadinfrastructuur? In dit hoofdstuk brengen we de belangrijkste initiatieven in kaart. Een meer 

diepgaande omschrijving van de benoemde initiatieven is te vinden in appendix II 

Mensen Maken de Transitie (MMdT) 
Intentieverklaring: slimme aanpak met voldoende mensen.  

De intentieverklaring is gericht op enerzijds het interesseren van voldoende vakkrachten in 

duurzame, leerrijke banen en anderzijds op voortdurende ontwikkeling van technologie, 

werkprocessen en vaardigheden van mensen. Het kernteam richt zich eerst op samenwerking in een 

aantal wijkgerichte projecten, daarna op het overdragen van geleerde lessen uit die projecten en tot 

slot op het ontstaan van een tweezijdige, gestructureerde uitwisseling tussen uitvoeringspraktijk en 

leeromgeving.  

Programma de Uitdaging 
In 2017 is op initiatief van de ROC’s met de Topsector Energie het programma de Uitdaging opgezet, 

met als doel om te verkennen hoe opleidingen en marktpartijen gezamenlijk kunnen werken aan het 

opleiden van voldoende gekwalificeerd personeel. Hier zijn later het HBO en diverse branches bij 

aangesloten. 

Binnen het programma is een set actielijnen opgezet (zie appendix II) met name gericht op het MBO 

en HBO. De actielijnen zijn generiek voor de energietransitie (dus niet specifiek voor 

laadinfrastructuur beschreven). Het programma biedt kansen om aansluiting bij te zoeken voor de 

HCA over laadinfrastructuur. Het programma “de uitdaging” is het meest uitgebreide en 

gestructureerde programma om arbeidskrapte als gevolg van de energietransitie te adresseren. 

Actielijnen worden momenteel op HBO en MBO niveau verder uitgewerkt. In vervolg moet  worden 

verkend hoe actief kan worden bijgedragen. Het CAREER platform (zie volgende paragraaf) en 

activiteiten kan een inspirerend voorbeeld zijn om te verkennen voor een “platform 

laadinfrastructuur en Human Capital”. 

Career: Human Capital Agenda van de windsector  
CAREER richt zich op de Human Capital Agenda (HCA) van de sector windenergie. Het is een 

illustratie van hoe industrie en opleidingen elkaar gevonden hebben en via een gestructureerd 

programma voortgang hebben geboekt om de arbeidskrapte rond wind-energie (met name actueel 

op zee) in te vullen.  

Activiteiten zijn gericht op het bevorderen van instroom, afstemming van het windenergie 

opleidingsaanbod van opleidingen op MBO, HBO en universitair niveau op de behoeften van het 

bedrijfsleven in heel Nederland.  

Initiatieven om branchebruggen te slaan 
Er zijn diverse initiatieven om branchebruggen te slaan. Veelal is het doel hier om verbinding te 

maken tussen de energiesector met relevante branches die kampen met potentiële uitstroom.  

 Zo is er vanuit een samenwerking van WENB, NBNL en E-NL een aanpak opgesteld die zich richt zich 

op een drietal lijnen.  1) branchebruggen slaan naar branches met ‘personeelsoverschot’ via 

aanstelling van een branchebrugbemiddelaar; lijn 2: regionale aanpak; lijn 3: investeringen in 

opleiding en (om)scholing). 

Naast dit specifieke initiatief zijn vergelijkbare initiatieven om zijinstroom en bijscholing te 

vergroten, op regionaal niveau. Bij MRA is dat bijvoorbeeld met House of Skills en de ontwikkeling 
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van zgn. Transferpunten. Deze is in 2019 opgezet voor de Zorg om zij-instromers te werven uit 

andere sectoren. Het plan is in 2020/2021 een transferpunt op het onderwerp Bouw te ontwikkelen; 

ook in relatie tot de Regionale Energie Strategie van de MRA. De MRA heeft concreet aangeboden 

om te verkennen of laadinfrastructuur kan worden meegenomen als case in de ontwikkeling van het 

transferpunt Bouw.  

Conclusie en knelpunten 
Laadinfrastructuur is niet een apart thema binnen bestaande programma’s als de Uitdaging en 

Mensen maken de Transitie en is als zodanig niet apart geagendeerd. Het verdient aanbeveling om 

te verkennen of en hoe laadinfrastructuur meer aandacht kan krijgen binnen het programma de 

Uitdaging. Binnen laadinfrastructuur mist een centraal aanspreekpunt van zowel opleidingen als 

bedrijven om elkaar te kunnen vinden, en structureel te werken aan elementen binnen de HCA. 

Career kan hier als voorbeeld van een sector-gedreven initiatief fungeren. 

 

Afstemming klimaattafels en regionale energie strategieën (RES): 
Arbeidskrapte is een uitdaging voor meerdere sectoren die actief zijn in de energietransitie. In 

hoeverre wordt hier binnen de RES en NAL-regio's al rekening mee gehouden? 

RES – Regionale Energie Strategieën  
Op advies van de SER is afgesproken om binnen de RES  expliciet aandacht te besteden aan het 

Human Capital vraagstuk dat de RES op regionaal niveau met zich meebrengt. Berenschot2 (2020) 

onderzocht de mate waarin HCA is meegenomen in beschikbare RES-documenten: 

• 50% van de regio’s signaleert krapte gekwalificeerde krachten op arbeidsmarkt; 40% van de 
regio’s benoemt werkgelegenheidseffecten (als kans). 

• Concrete aanpakken voor het tekort van gekwalificeerd personeel krijgt nog beperkte 
aandacht in de Concept-RES'sen die begin 2020 beschikbaar waren. 

• Slechts 10% van de regio’s ontwikkelt een Human Capital Agenda, waaronder Flevoland, 
Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. 

• Effecten van de concept-RES op werkgelegenheid zijn nog lastig te bepalen. 
 

Het belang van regionale analyse van werkgelegenheid op basis van geplande energiestrategieën 

wordt breed ondersteund. De vertaling van energiestrategieën naar werkgelegenheid is derhalve 

moeilijk te maken. Er is geen specificatie naar individuele sectoren, bijvoorbeeld wind, zon of 

laadinfrastructuur.  

NAL Regio’s  
Binnen 6 NAL regio’s wordt op gestructureerde wijze invulling gegeven aan de ambities t.a.v. 

laadinfrastructuur beschreven in de nationale agenda laadinfrastructuur (NAL) binnen het 

klimaatakkoord. Vergelijkbaar met de RES is het denkbaar dat invulling van de regionale plaatsing 

van laadinfrastructuur vertaald wordt naar werkgelegenheid; al is dit niet expliciet beschreven. 

In de huidige concept-RAL-documenten is vooralsnog geen of beperkte aandacht voor 

werkgelegenheidseffecten. Het is te overwegen om hier centraal te ondersteunen, bijvoorbeeld 

door het opstellen van werkgelegenheidsindicatoren.  

Conclusies: Binnen de NAL en RES is wel behoefte aan kennis over werkgelegenheid als gevolg van 
de  energietransitie en laadinfra; maar geen zicht op bruikbare indicatoren.   

 
2 Berenschot, Quickscan - Regionale Energie Strategie & Human Capital Agenda. Studie in opdracht van de Topsector 
Energie, juni 2020.  
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Gap analyse: van knelpunten naar actielijnen  
De huidige verkenning op de verschillende onderdelen van een Human Capital Agenda omtrent het 

thema laadinfrastructuur brengt een aantal geïdentificeerde knelpunten naar voren. Per knelpunt is 

in onderstaand overzicht een actielijn weergegeven en is hier een indicatieve prioritering aan 

toegevoegd (deze vereist nog bredere toetsing). 

 

 Knelpunt  Actielijn  
1. Beperkt zicht op aantallen, opleidingsniveau, 

benodigde competenties voor laadinfra (zowel huidig 
als toekomstig).  
 
Urgentie voor laadpaalmonteurs is helder. Urgentie 
van personeelstekorten in de rest van de laad-keten 
niet helder. 

Meer zicht krijgen op arbeidskrapte rond 
laadinfra; breder dan laadpaalmonteur alleen. 
Prio: Medium. 

2. Instroom/Zij-instroom van technisch talent vormt een 
grote bottleneck. 

Als sector bijdragen aan nationale/regionale 
programma’s om instroom en zij-instroom te 
stimuleren (e.g. Platform voor Techniek Talent). 
Prio: Hoog 

3. Matching en vernieuwing van curricula op 
energiegebied (en specifiek voor laadinfrastructuur) is 
beperkt.  

Als sector meer bij techniek/energie-
opleidingen betrokken zijn en bijdragen in 
onderwijsmateriaal, labfaciliteiten, 
stagemogelijkheden e.d. 
Prio: Laag/Medium. 

4. Contact tussen sector en opleidingen is ad hoc en 
beperkt gestructureerd, en staat daarmee 
kennisontwikkeling, onderlinge afstemming en leren in 
de weg.  
Samenwerking tussen bedrijven op het gebied van 
personeelstekort is beperkt.  

Opzetten van een centraal platform voor zowel 
opleidingen als sector.  
Belangrijk hierbij is vaststellen hoe industrie 
effectief kan worden vertegenwoordigd. 
 
Prio: Hoog 

5. Lopende initiatieven rond HCA en energietransitie zijn 
breed opgezet, en zijn niet specifiek gericht op 
laadinfrastructuur. 
 

Aansluiten bij lopende initiatieven (Mensen 
maken de transitie, De UItdaging) en verkennen 
in hoeverre meer specifieke focus op laadinfra 
waardevol is. 
Prio: hoog/medium.  

6. Indicatoren voor werkgelegenheid als gevolg van 
laadinfrastructuur zijn beperkt aanwezig; en beperken 
het opnemen in RES en RAL.  

Opstellen van indicatoren o.b.v. realistische 
inschattingen van werkgelegenheid voor de 
realisatie van laadinfrastructuur (incl. 
Keteneffecten). 
Prio: Laag/medium 

7. Op regionaal niveau is beperkte kennis van de effecten 
van laadinfra op werkgelegenheid, terwijl er wel 
behoefte is aan regionaal beleid. 

Concreter verkennen van de effecten van 

laadinfra voor een specifieke regio, samen met 

ketenpartners en opleiders.  

Prio: medium.  

8. Innovatie t.b.v. lagere arbeidsvraag: Naast het kijken 
naar het vergroten van arbeidsaanbod en het 
vernieuwen van opleidingstrajecten is er ook ruimte 
geïdentificeerd in het op ketenniveau stimuleren van 
innovatie die arbeidsvraag reduceert. 

Concreet in kaart brengen van projecten en 
inventariseren waar nog verbeterpotentieel 
ligt. 
Prio: Medium 
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Conclusies en aanbevelingen 
Vanuit de benoemde knelpunten komt naar voren dat het eerst van belang is om de arbeidsvraag, 

opleidingsaanbod en relevante innovatie trajecten inzichtelijk te krijgen. Nadat dit in kaart is 

gebracht kan worden gewerkt naar het verder realiseren van samenwerking tussen bedrijfsleven, 

onderwijs en onderzoek het gebied van Human Capital rondom laadinfrastructuur.  

Fase 1: Onderzoek en definitie 

1. Arbeidsvraag: Er is meer kennis nodig over de specifieke arbeidsvraag, huidige en verwachte 
vacatures en vereiste competenties rond laadinfrastructuur. Dit moet over de hele keten 
verder worden gespecificeerd om de urgentie in kaart te brengen.  

2. Financiering voor werkplan: Om verdere invulling te kunnen geven aan de voorgestelde 
actielijnen is financiering nodig. Hiervoor zal naast een begroting van het werkplan ook 
onderzoek nodig zijn naar mogelijke fondsen en financieringsmogelijkheden.  

3. Aanbod: Naast meer generieke beroepsopleidingen zijn ook opleidingen in ontwikkeling die 
leiden tot specifieke kwalificaties tot laadpaalmonteur. Het is onduidelijk in hoeverre er 
blinde vlekken zijn, of opleidingsaanbod en competenties goed aansluiten bij de sector. Er 
wordt enigszins maar beperkt samengewerkt aan innovatie en kennisontwikkeling. 

4. Innovatie t.b.v. lagere arbeidsvraag: Naast het kijken naar het vergroten van arbeidsaanbod 
en het vernieuwen van opleidingstrajecten is er ook winst te halen in het op ketenniveau 
stimuleren van innovatie die arbeidsvraag reduceert.  
 

Fase 2: Realisatie 

5. Er mist een centraal coördinatiepunt voor HCA van laadinfrastructuur die structurele 
samenwerking tussen laadinfra-sector en opleidingen faciliteert en versnelt. Een organisatie 
als bij CAREER (op het thema wind-energie) kan als voorbeeld dienen hoe gezamenlijk 
kennis, vakken, curricula, casuïstiek, labfaciliteiten en pesoneelsmobiliteit kan worden 
ontwikkeld.  

6. Er is behoefte naar een shared facility waar onderwijs en opleidingsinstanties samenkomen 
om ervaring op te doen in praktijk en ontwikkelingen in laadinfra. De faciliteiten van een 
locatie zoals het open chargelab of de automotive campus in Helmond zou hier in kunnen 
voorzien.  

7. Aansluiting bredere HCA vraag: Er zijn diverse initiatieven rond HCA waar de laadinfra-
sector bij kan aansluiten/bijdragen en van kan leren, zowel bij HCA-initiatieven (Mensen 
maken de Transitie en De Uitdaging) en bij de opleidingen.  

8. Optie: Werkgelegenheidsindicatoren: RES’sen en laadvisies missen momenteel een 
paragraaf over werkgelegenheid als gevolg van laadinfrastructuur. HEt is nuttig om hier 
indicatoren voor te achterhalen om in te brengen bij RES en RAL-plannen. 

 

Werkplan  
Op basis van de benoemde actielijnen en conclusies is het volgende werkplan opgesteld, waarin 

meer concreet acties worden vastgesteld om invulling te geven aan de HCA Laadinfrastructuur. Als 

vervolgstap kan op basis van deze werkpakketten een compleet werkplan worden geformuleerd 

waar ook een tijdslijn en benodigde financiële middelen in worden opgenmomen. Belangrijk is dat 

dit werkplan aansluit op ambitites en plannen geforumuleerd in de Nationale Agenda 

Laadinfrastructuur en synchroon loopt met de daaruit voorkomende tijdslijnen.  

 

WP1: Arbeidskrapte rond laadinfrastructuur 
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Doel: Het krijgen van scherper inzicht in verwachte arbeidskrapte voor laadinfrastructuur (aantallen, 

opleidingsniveau, competenties). 

Concrete acties bij dit WP: 

• Gesprekken met partijen uit de sector (gesprekken met HR manager van 10-15 partijen als 
netbeheerders, installateurs, CPOs, gemeenten). Waar mogelijk worden deze vragen 
meegenomen in de interviews gepland in WP1. Aandachtspunt is om de hele ‘laad-keten’ 
mee te nemen. 

• Interview met TNO/CE Delft om relevante indicatoren op te halen gebruikt bij 
werkgelegenheidsstudies (e.g. aantal fte benodigd per investeringsbedrag). Dit geeft een 
meer hoog over indicatie; ook bruikbaar voor o.a. RES, RAL.  

• Contacteren onderzoeksbureau en offerte opvragen voor kosten uitbesteden 
 

Beoogd resultaat: Een scherper beeld van de aantallen, opleidingsniveau en benodigde 

competenties voor de HCA_Laadinfrastructuur.  

Uren Indicatief: Laag (10-15uur). 

  

WP2: Opleidingsaanbod 

Doel: Het beter in kaart brengen van blinde vlekken of missende elementen in bestaande 

opleidingen en opleidingsaanbod. 

Dit vanuit het besef dat HBO/MBO/WO en privaat/publieke opleiders aandacht besteden aan 

competenties die relevant zijn voor benodigde beroepsgroepen voor laadinfra. Maar ook dat 

onduidelijk is in hoeverre deze voldoende aansluiten en extra sturing op nodig zijn. Tegelijk het besef 

dat instroom van technisch talent een voornaamste uitdaging is; waarbij onduidelijk is hoe de sector 

hier aan kan bijdragen. 

Concrete acties bij dit WP: 

• Gesprekken met partijen uit de sector (gesprekken met HR manager van 10-15 partijen als 
netbeheerders, installateurs, CPOs, gemeenten) om vast te stellen waar mogelijk hiaten 
zitten in opleidingsaanbod. Deze punten kunnen worden meegenomen in gesprekken die 
worden gehouden als onderdeel van WP1 en WP2.  

• Verkennen van laagdrempelige manieren om bij te dragen aan een platform als Techniek 
Talent om bij te dragen aan instroom; en hoe de sector hier aan kan bijdragen.  

 

Beoogd resultaat: Een scherper beeld van mogelijke hiaten in opleidingsaanbod & inzicht in 

mogelijke kansen om bij te dragen aan techniek-instroom.  

Uren Indicatief: Laag (20-30uur). 

 

WP3:  Innovatiekansen die bijdragen aan lagere arbeidsvraag voor uitrol 

Doel: Vaststellen van blinde vlekken of kansen die zich de komende jaren aandienen om efficienter 

(met minder arbeidsvraag) laadinfrastructuur uit te rollen. 
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Uitgangspunt is dat er al veel projecten lopen op dit gebied (o.a. bij ElaadNL), maar dat deze vooral 

vanuit het oogpunt van de netbeheerder en vanuit proces-optimalisatie zijn ingestoken. Hiermee 

wordt een groot stuk afgedekt. Vraag is of er nog meer optimalisatiekansen liggen als wordt gekeken 

vanuit het perspectief vanuit de keten en vanuit de HCA-bril. 

Concrete acties bij dit WP: 

• Korte inventarisatie van huidige initiatieven rond optimalisatie arbeidsvraag van laadinfra  
(o.a. ELaadNL, NKL, …) en brainstormen over mogelijke hiaten/kansen. 

• Gesprekken met de sector (1op1 en/of brainstorm) om kansen voor arbeidsvraag-
vermindering te realiseren. Opstellen van een longlist van ideeën. 

• Bespreken met betrokken partijen (o.a. ELaadNL, NKL, Topsectoren, sector) waar prioriteiten 
liggen en waar projecten het beste kunnen “landen”.  

• Vertalen van longlist naar een meer concreet projectenportfolio dan wel programma 
inclusief advies richting mogelijk eigenaarschap van de diverse projecten. [optie; 
budgettering, …] 

 

Beoogd resultaat: Een projectenportfolio van mogelijke kansen om lagere arbeidsvraag voor 

laadinfra te realiseren; inclusief een advies waar eigenaarschap van de projecten zou kunnen liggen. 

Dit zou parralel kunnen lopen aan de huidige uitvraag vanuit NAL-werkgroep 1 voor een nationaal 

onderzoek naar het versnellen van het aanvraag- en realisatieproces voor de uitrol van publieke 

reguliere laadinfrastructuur voor personenauto’s 

Uren Indicatief: Medium (40-60uur). 

 

WP4: Coördinatiepunt “HCA_Laadinfrastructuur” 

Doel is het ontwikkelen van een functionele structuur die afstemming en samenwerking op het 

gebied van instroom, opleidingsaanbod, innovatie en kennisontwikkeling tussen de sector en 

opleidingen faciliteren en versnellen.  

Een coördinatiepunt kan een rol spelen om het ad hoc karakter van contacten tussen sector en 

opleidingen te verbeteren en om een aanspreekpunt te hebben die vragen en aanbod beter op 

elkaar kan afstemmen. De vraag is hier hoe uitgebreid je zo’n coördinatiepunt maakt met welke 

specifieke taken: bij voorkeur blijft lean en mean. 

Concrete acties bij dit WP: 

• Vaststellen waar de potentiële waarde van een coördinatiepunt HCA_Laadinfra en aan welke 
functionaliteiten en voorwaarden deze moet voldoen (programma van eisen). Hiervoor 
worden gesprekken met opleidingen (4-6; iig met MBO, HBO en partij als BLEI) en sector (4-
6; in ieder geval met een netbeheerder, installateur, CPO) gehouden. 

• Analyse van de merites van het CAREER-programma (op het thema wind-energie) als 
voorbeeld hoe gezamenlijk kennis, vakken, curricula, casuïstiek, labfaciliteiten en 
pesoneelsmobiliteit kan worden ontwikkeld. Analyse wordt vertaald naar mogelijkheden 
voor de HCA_Laadinfra.  

• Opstellen van een eerste structuur van het coördinatiepunt inclusief benoemen van missie, 
focus en scoping, specifieke activiteiten en beoogde opbrengsten.  Resultaat: 
Coördinatiepunt 1.0.  

• Toetsen en valideren van Coördinatiepunt 1.0 in een bredere consultatieronde binnen de 
sector (mogelijk in een workshop/webinar). 
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• Verder uitwerken van het Coördinatiepunt (2.0) inclusief rolverdeling, governance, 
uitvoeringsvorm (e.g. Stichting), werkplan en budgettering. 

 

Beoogd resultaat: Een uitgewerkt plan voor het opzetten van een coördinatiepunt dat past bij de 

problematiek die wordt ervaren vanuit de opleidingen en sector en die gedimensioneerd is op de 

specifieke vragen die er liggen. Het plan bevat een helder beeld van de doelen, beoogde 

opbrengsten voor alle partijen, en benodigde bijdrage van verschillende partijen (inkind, in cash). 

Paralel aan het werken naar een definitief coördinatiepunt kunnen op de korte termijn al stappen 

worden gezet om een eerste werkbare versie van een coördinatiepunt te realiseren. 

Uren indicatief: hoog (120-200uur) 

 

WP5 Inregelen van Shared Facility 

Doel: verenigen van partners in de driehoek bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs.  

• Inventariseren mogelijke locatie.  

• Verenigen geïnteresseerde partners. 

• Opzetten van shared facility waar onderwijs en opleidingsinstanties samenkomen om 
ervaring op te doen in praktijk en ontwikkelingen in laadinfra.  

 

Beoogd resultaat: Een fysieke locatie waar onderwijs en opleidingsinstanties samenkomen om 

ervaring op te doen in praktijk en ontwikkelingen in laadinfra. De faciliteiten van een locatie zoals 

het open chargelab of de automotive campus in Helmond zou hier in kunnen vorzien. 

Uren Indicatief: Medium (100-120uur). 

 

WP6 Aansluiting bredere HCA vraag 

Doel: Effectieve vertegenwoordiging bij lopende HCA-initiatieven realiseren zodanig dat geen dubbel 

werk ontstaat en dat laadinfra laagdrempelig wordt meegenomen in lopende initiatieven.  

Activiteiten: 

• Aanhaken bij de meest geeigende gremia: Mensen maken de Transitie (kwartaal meetings) 
en (ii) programma de Uitdaging (onbekend; mogelijk ad hoc), voor een vastgestelde periode 
(1 jaar). Na 1 jaar evalueren wat de kansen zijn en meerwaarde is om hier bij aan te haken. 

• Actief verkennen van regionale mogelijkheden om de case van laadinfra in te brengen bij 
deze en mogelijk andere initiatieven. O.a. verkennen of er met een regio (NAL regio of MRA, 
branchebruggen) HCA_Laadinfra op de agenda kan worden gezet en wat hier voor nodig is. 

• Verkennen van mogelijkheden binnen opleidingen op MBO, HBO en WO niveau door 
gesprekken te houden met (i) teachers in energy learning (HBO), (ii) twee lectoren platforms 
LEVE en UrbanEnergy voor mogelijke samenwerking en (iii) MBO (o.a. Zeeland) 

 

Beoogd resultaat: Evaluatie van de mogelijkheden om aan te sluiten bij andere initiatieven & best 

practices en succesformules bepalen hoe HCA_Laadinfra het beste kan samenwerken en met welke 

platforms. 

Uren Indicatief: Medium (60-80uur). 
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Appendix I  
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Appendix II – Lopende initiatieven HCA 
 

Mensen Maken de Transitie (MMdT) 
Intentieverklaring: slimme aanpak met voldoende mensen.  

Met dat doel hebben vijfentwintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en 

vakbonden op 17 april 2019 de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’ getekend. De 

intentieverklaring is gericht op enerzijds het interesseren van voldoende vakkrachten in duurzame, 

leerrijke banen en anderzijds op voortdurende ontwikkeling van technologie, werkprocessen en 

vaardigheden van mensen. Dat lerend vermogen moet ontstaan tussen deelnemers aan wijkgerichte 

projecten, maar ook worden overgedragen naar latere wijken – waar veelal andere partijen aan het 

werk zijn. Zo moet een steeds slimmere aanpak ontstaan.  

Het kernteam richt zich eerst op samenwerking in een aantal wijkgerichte projecten, daarna op het 

overdragen van geleerde lessen uit die projecten en tot slot op het ontstaan van een tweezijdige, 

gestructureerde uitwisseling tussen uitvoeringspraktijk en leeromgeving. De ervaringen in de wijken 

(en door andere samenwerkingsverbanden in en rond de wijkgerichte aanpak) zijn leidend voor de 

zich ontwikkelende aanpak. Het kernteam neemt het voortouw en zoekt van daaruit verbinding met 

de andere ondertekenaars. Plaatsing van laadpunten is als een van de case studies meegenomen, 

waarbij onder andere is gekeken naar procesoptimalisatie (van twee naar een arbeidsgang) en slim 

laden.  

Medio oktober 2020 vond het eerste Bestuurlijk Overleg voor het programma Mensen maken de 

Transitie plaats, nadat afgelopen zomer het programma bestuurlijk is goedgekeurd en afspraken zijn 

gemaakt over financiering tussen BZK en de deelnemende brancheorganisaties. In de uitvoering 

wordt beoogd vier keer per jaar met stakeholders te overleggen; we zijn uitgenodigd om hier bij aan 

te sluiten vanuit de laadinfra-kant. 

Concluderend: Het programma Mensen maken de transitie heeft een bredere focus dan laadinfra 

alleen, maar kan met een pragmatische aanpak, generiek beoogde resultaten en brede steun van 

relevante partijen een belangrijke versneller zijn van laadinfra ontwikkeling. Het is aan te bevelen 

laagdrempelig aan te sluiten bij het initiatief en laadinfrastructuur als case in te brengen.  

 

Programma de Uitdaging 
In 2017 is op initiatief van de ROC’s met de Topsector Energie het programma de Uitdaging opgezet, 

met als doel om te verkennen hoe opleidingen en marktpartijen gezamenlijk kunnen werken aan het 

opleiden van voldoende gekwalificeerd personeel. Hier zijn later het HBO en diverse branches bij 

aangesloten. 

Als gemeenschappelijke uitdaging is beschreven:  

• vergroten van de wendbaarheid van het beroepsonderwijs met bedrijven en overheid (incl. 

krachten bundelen met het vmbo). 

• verkennen hoe we voor meer instroom krijgen (campagnes voor imagoverbetering en/of 

financiële prikkels) en andere doelgroepen identificeren 

• leren van elkaar (‘good practices’ helpen toepassen in andere regio’s of deze opschalen)   

• opstellen van een kennisagenda gekoppeld aan Human Capital (wat is er de komende jaren 

nodig aan kennisontwikkeling?) 
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• scholing vernieuwen en versnellen: actief inzetten op learning communities (onder andere 

door innovaties te koppelen aan opleidingstrajecten en goed werkende aanpakken voor de 

Human Capital Agenda meer te delen) 

Binnen het programma is een set actielijnen opgezet (tabel) met name gericht op het MBO en HBO. 

De actielijnen zijn generiek voor de energietransitie (dus niet specifiek voor laadinfrastructuur 

beschreven). Het programma biedt kansen om aansluiting bij te zoeken voor de HCA over 

laadinfrastructuur, met name als het gaat om de volgende actielijnen: 

• Actielijn 2 Experimenteren energie innovatieprojecten: bijvoorbeeld door betere borging van 
deelname van HBO/MBO in innovatieve laadprojecten. 

• Actielijn 4 & 9 Klimaat- en kennisagenda: door deze specifiek in te vullen voor 
laadinfrastructuur.  

• Actielijn 5 Fysieke infrastructuur: door mogelijkheden te verkennen van gebruik van 
laadpunten en -technologie in labfaciliteiten bij leerinstellingen. 

• Actielijn 6 Leven lang ontwikkelen: mogelijkheden om bedrijven te betrekken bij 
bijvoorbeeld leer-werktrajecten. 

• Actielijn 7 Vernieuwing werkprocesen: om te verkennen of laadinfrastructuur met minder 
arbeid kan worden gerealiseerd. 

 

Het is aan te bevelen om te verkennen om met de trekkers van de uitvoeringsagenda van de 

Uitdaging binnen het MBO- en HBO te verkennen of en hoe laadinfrastructuur kan worden 

ingebracht. 

 

 

Inspirerende voorbeelden van de Uitdaging: 
Binnen het programma de Uitdaging zijn diverse inspirerende voorbeelden ontwikkeld waarin sector 

en opleidingen gezamenlijk werken aan innovatie, kennisontwikkeling, gemeenschappelijke 

leertrajecten en case materiaal voor in opleidingen:  

• De Hogeschool Utrecht werkt aan een opleiding voor energieregisseurs.  
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• 28 regionale onderwijscentra (ROC’s) hebben diverse opleidingen ontwikkeld, waaronder 
een Masterclass Infrastructuur voor docenten (train the trainer). 

• Bij het Noorderpoortcollege (MBO) heeft een nieuwe MBO-module Waterstoftechnologie 
ontwikkeld met oog op de realisatie van waterstofbussen van lokale vervoerder Qbuzz (die 
actief bijdraagt aan de ontwikkeling)  

 

Zo zijn er nog tientallen voorbeelden van inspirerende voorbeelden waarop onderwijs en sector 

gezamenlijk kunnen werken aan curriculum, opleiding en kennisontwikkeling. Een specifiek 

programma dat door de wind-sector is geïnitieerd met oog op de HCA is Career.  

Career: Human Capital Agenda van de windsector –  als inspirerend voorbeeld. 
CAREER richt zich op de Human Capital Agenda (HCA) van de sector windenergie. Het is een 

illustratie van hoe industrie en opleidingen elkaar gevonden hebben en via een gestructureerd 

programma voortgang hebben geboekt om de arbeidskrapte rond wind-energie (met name actueel 

op zee) in te vullen.  

Activiteiten zijn gericht op het bevorderen van instroom, afstemming van het windenergie 

opleidingsaanbod van opleidingen op MBO, HBO en universitair niveau op de behoeften van het 

bedrijfsleven in heel Nederland.  

CAREER heeft een platform geboden voor opleidingen en bedrijven om kennis en ervaring uit te 

wisselen en vraag-gestuurd onderzoek te stimuleren. Het programma is in 2019 stopgezet, deels 

omdat een aantal concrete doelen zijn gerealiseerd (o.a. vakken, curriculum, netwerk) deels door 

aflopende financiering*  

De belangrijkste activiteiten van CAREER zijn geweest: 

• het stimuleren van samenwerking tussen opleidingen en sector 

• de ontwikkeling van curricula denk hierbij aan vraag-gestuurd onderzoek en het afstemmen 

van kwantitatieve behoeften m.b.t. arbeidskrachten. 

• het ontwikkelen van onderzoeks- en trainingsfaciliteiten (fieldlabs) voor HBO en MBO 

instellingen 

• het vergroten van innovatiekracht van de Nederlandse sector 

• het stimuleren van kennisdeling 

• de ontwikkeling en uitwisseling van cursusmateriaal (o.a. heeft Eneco een Windlab 

ontwikkeld; Windpark Noordoostpolder heeft een lesmodule ontwikkeld, SchoolTV is 

betrokken om diverse afleveringen over windenergie te maken) 

• de organisatie van docententrainingen 

• het stimuleren van community vorming 

De uitdaging is het meest uitgebreide en gestructureerde programma om arbeidskrapte als gevolg 

van de energietransitie te adresseren. Actielijnen worden momenteel op HBO en MBO niveau verder 

uitgewerkt. In vervolg kan worden verkend hoe actief kan worden bijgedragen. Het CAREER platform 

en activiteiten kan een inspirerend voorbeeld zijn om te verkennen voor een “platform 

laadinfrastructuur en Human Capital”. 
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Initiatieven om branchebruggen te slaan 
Er zijn diverse initiatieven om branchebruggen te slaan. Veelal is het doel hier om verbinding te 

maken tussen de energiesector met relevante branches die kampen met potentiële uitstroom.  

 Zo is er vanuit een samenwerking van WENB, NBNL en E-NL een aanpak opgesteld die zich  richt zich 

op een drietal lijnen.  1) branchebruggen slaan naar branches met ‘personeelsoverschot’ via 

aanstelling van een branchebrugbemiddelaar, lijn 2: regionale aanpak, lijn 3: investeringen in 

opleiding en (om)scholing). 

 Naast dit specifieke initiatief zijn vergelijkbare initiatieven om zijinstroom en bijscholing te 

vergroten, op regionaal niveau. Bij MRA is dat bijvoorbeeld met House of Skills en de ontwikkeling 

van zgn. Transferpunten. Deze is in 2019 opgezet voor de Zorg om zij-instromers te werven uit 

andere sectoren. Het plan is in 2020/2021 een transferpunt op het onderwerp Bouw te ontwikkelen; 

ook in relatie tot de Regionale Energie Strategie van de MRA. 

De MRA heeft concreet aangeboden om te verkennen of laadinfrastructuur kan worden 

meegenomen als case in de ontwikkeling van het transferpunt Bouw. 


