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INLEIDING
De SER heeft KEK, de Klimaat en Energie Koepel voor jonge 
professionals, gevraagd om een advies te schrijven over het 
Klimaatakkoord op hoofdlijnen. Daarbij stelde de SER twee 
vragen: kom met een waardeoordeel voor het advies dat 
er nu ligt, en geef adviezen over het vervolg van de 
gesprekken. Dit doen we zowel voor de tweede helft 
van 2018, als voor het vervolg vanaf 2019 met de 
Regionale Energie Strategieën.

Dit advies is het resultaat van de inspanningen 
van de 6 sectorteams van KEK (die bestaan 
uit de 5 sectortafels en onze werkgroep 
Arbeidsmarkt & Scholing) hiervoor. 
Daarnaast hebben we enquête gestuurd 
naar de ambassadeurs van KEK met de 
vraag om feedback. De uitkomsten hiervan 
worden in de vorm van aansprekende quotes 
weergegeven.

Om de vraag over het oordeel van KEK over het 
Voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord 
te beantwoorden: het huidige voorstel stemt ons 
niet gerust dat het doel van 49% CO2-reductie in 
2030 wordt gehaald. KEK roept alle partijen op om 
de koudwatervrees te overwinnen en vol te gaan voor 
een schone economie. Onze voorstellen om het proces 
een extra impuls te geven vindt u hieronder.

Tegelijkertijd is het een bijzondere prestatie dat Nederland zo 
gestructureerd en diepgaand nadenkt over de economie van de toekomst. Wij vinden het 
bijzonder om hier deel van uit te maken en gaan de komende maanden en jaren met u vol 
overgave onze energie hierin steken.

Namens de jonge professionals van KEK,

Jan Sjerps, Voorzitter, sjerps@pactbv.nl, 06-44392957 
Talitha Muusse, Hoofd politiek, talithamuusse@live.nl, 06-36107098 
Mark Hupkens, Secretaris, hupkens.m@gmail.com, 06-28149646 
Joris Lohman, Tafelverbinder Landbouw, joris@thefoodhub.org, 06-41059906 
Paul Geurts van Kessel, Tafelverbinder Gebouwde Omgeving, paul@greenhome.nl, 06-51892728 
Stephan de Vos, Tafelverbinder Elektriciteit sdvos@netbeheernederland.nl, 06-23921395 
Harm-Jan Idema, Tafelverbinder Mobiliteit, idema@appm.nl, 06-46346024 
Carlijne Mouthaan, Tafelverbinder Industrie, carlijnemouthaan@gmail.com, +31703771960 
Sjoerd Robertson, Tafelverbinder Arbeidsmarkt & Scholing, sjoerd.robertson@alliander.com, 06-11456949
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KEK-advies over het politieke proces in 
de tweede helft van 2018

Wat het bestuur en de Tafelverbinders van KEK adviseren:

1. Schep meer duidelijkheid over politiek en proces

De vraag ‘wie betaalt wat’ hangt als een zwaard van Damocles boven het Klimaatakkoord. 
Uiteindelijk is dit oordeel aan de politiek. Onduidelijkheid over politieke wensen en over het verdere 
onderhandelingsproces aan de tafels kan ertoe leiden dat onderhandelaars hun kaarten tegen de 
borst houden.

• Laat Kabinet en Kamer heldere principes uitspreken voor het verdelingsvraagstuk in de 
energietransitie. Maak duidelijk welke budgetten en subsidies beschikbaar zijn, en voor 
wie; bij de verdeling van budgetten moet kosteneffectiviteit een factor van groot belang 
zijn. Verbind hier prestatieafspraken aan. Er moet een stok achter de deur zijn om met de 
subsidies afgesproken doelen te halen.

• Maak transparant hoe het onderhandelingsproces aan de tafels in de tweede helft van het 
jaar eruit gaat zien. Stel daarbij ook duidelijke milestones op, om te voorkomen dat het 
akkoord onvoldoende concrete afspraken omvat.

• Het echte onderhandelen moet nog beginnen. Maak duidelijk hoe dit proces wordt 
gecoördineerd.

• Vorm een Borgingscommissie. KEK wil graag bijdragen aan het borgen van het akkoord, Ook 
ten behoeve van systeemintegratie en het borgen van cross-overs.

2. Versterk de banden tussen de tafels

Het Voorstel voor hoofdlijnen biedt de kans om de synergie tussen de voorstellen van de sectortafels 
meer op te zoeken. Meer dialoog tussen de tafels kan helpen om vertrouwen te winnen en te gaan voor 
cross-sectorale samenwerking.

• Organiseer meer contact tussen de tafels. Vraag mensen die expert zijn in meerdere sectoren 
om van sectortafel te wisselen of om aan beide tafels rapport te doen. 

• Vraag de tafels documenten te schrijven over de synergie tussen sectoren op basis van het 
Voorstel voor hoofdlijnen. 

• Erken dat het debat over de vraag welke sector hoeveel subsidie krijgt speelt en bespreek dit.

3. Noem het akkoord pas haalbaar als er een gedegen actieplan voor arbeidskracht is

Het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord benoemt het oplossen van het tekort aan 
praktisch geschoolde arbeidskrachten als randvoorwaarde. Wij adviseren een diepgaande regionale 
kwantitatieve analyse over de vraag of er genoeg arbeidskrachten beschikbaar zijn om de voorgestelde 
plannen uit te voeren.
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• Maak een analyse van de benodigde arbeidskrachten als resultaat van de maatregelen 

in het akkoord en spiegel dit aan de verwachtingen voor de arbeidsmarkt. Vervang 
maatregelen waarvoor de benodigde arbeidskracht niet beschikbaar kan worden gemaakt, 
door minder arbeidsintensieve maatregelen, met behoud van het CO2-doel voor 2030. 
Houd rekening met het tekort aan arbeidskrachten dat speelt in de breedte van de keten 
en dat alle ketenpartijen vissen uit dezelfde vijver. Regionale coördinatie zal nodig zijn 
om te borgen dat alle ketenpartijen de minimaal benodigde bezetting hebben. Benut 
de Regionale Energiestrategieën als escalatiekanaal om regionale tekorten te signaleren 
en bestuurlijke aandacht te geven. Creëer daarnaast een regionale werkstructuur met 
minimaal de regionale overheden, onderwijsinstellingen en regionale sectorpartijen om in 
gezamenlijkheid te werken naar regionale oplossingen.

4. Schep duidelijkheid over het proces van de Regionale Energie Strategieën in 2019

KEK ziet het opstellen van Regionale Energie Strategieën als dé vervolgstap op het Klimaatakkoord. Het 
wordt een grote organisatorische uitdaging om dit onderhandelproces in 30 energieregio’s te voeren. 
Versplintering ligt op de loer. Net als bij het Klimaatakkoord biedt KEK graag aan om dit proces te 
versterken. Dit willen wij doen als onafhankelijke partij die adviseert en uitdaagt op proces en inhoud.

• Start nu al met het organisatieproces in de regio’s. Het Klimaatakkoord heeft laten zien 
dat het tijd kost om een groot polderproces op te starten. Start al op korte termijn met 
kennismakingsbijeenkomsten in de regio’s. Begin het proces met werken aan vertrouwen 
tussen de deelnemende partijen. Zorg dat maatschappelijke organisaties (waaronder KEK!) 
aansluiting vinden; 
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• Stel zo snel mogelijk 30 onafhankelijke Regiovoorzitters aan. Opteer net als bij de 
Tafelvoorzitters voor onafhankelijke experts van statuur. Zie regionale bestuurders niet als 
voorzitters maar als medeonderhandelaars;

• Bied duidelijkheid over de juridische status en bevoegdheden van energieregio’s, en hun 
relatie tot provincies en gemeenten. Maak duidelijk wat er gebeurt als een college en/of 
gemeenteraad in conflict komt met afspraken in de regio;

• Maak de taakstelling van de regio’s echt cross-sectoraal, net als bij het Klimaatakkoord. Betrek 
naast gebouwde omgeving en elektriciteit nadrukkelijk ook mobiliteit, industrie(clusters), 
landbouw en onderwijs. Hoe kan een regio een warmtevisie maken voor de gebouwde 
omgeving, als onduidelijk is of er industriële restwarmte beschikbaar is?

• Vraag PBL de regio’s een bandbreedte te geven voor de door hen te behalen CO2-reductie. 
Deze bandbreedte moet nadrukkelijk niet in beton gegoten zijn, maar wel een kader geven om 
binnen te werken. Laat de ambities van de 30 regio’s optellen tot hetzelfde CO2-reductiedoel 
als in het Klimaatakkoord;

• Overweeg een overkoepelende structuur voor de regio’s (denk aan het opdelen van Nederland 
in 3 tot 5 afdelingen) ten behoeve van de coördinatie.

Wat onze ambassadeurs zeggen over het voorstel voor een Klimaatakkoord:

“Als mijn moeder dit zou lezen, dan gelooft ze niet dat dit haar aangaat”

“Knap dat we met polderen zo snel met een ‘plan’ kunnen 
komen. Het is volgens mij een klimaatplan en nog geen 

akkoord”

“De afspraken zijn nog onvoldoende concreet. 
Aan de andere kant biedt dit nog kansen 

om deze aan te scherpen. Maar dan 
moet wel leiderschap worden getoond 

door partijen en personen die verder 
kijken dan hun eigen belang”

“Ambitie is gratis zonder stok 
achter de deur”

“De titel Klimaatakkoord op 
‘hoofdlijnen’ sluit goed aan 
bij de inhoud. Dat is jammer, 
want het probleem is zo urgent 
dat er eigenlijk harde keuzes 
gemaakt moeten worden”

“Maak duidelijk dat hoe 
langer er gewacht wordt met 
het verminderen van de CO2-

uitstoot, hoe meer de rekening bij 
de toekomstige generaties komt te 

liggen”
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Elektriciteit
Input van het Sectorteam Elektriciteit:

Van de 76-pagina tellende bijdrage van de sectortafel Elektriciteit is alleen de samenvatting 
opgenomen in het concept voor hoofdlijnen Klimaatakkoord. Onze aanname is dat de meer 
gedetailleerde informatie uit de sectortafel bijdrage ook behoort tot het concept voor hoofdlijnen 
voor het Klimaatakkoord. We zijn positief over het ambitieniveau en de aandacht voor verschillende 
transitiepaden in de elektriciteitssectie. De focus op wind en zon en systeemintegratie met aandacht 
voor de ruimtelijke aspecten juichen we toe. We vinden dat de erkenning dat draagkracht belangrijk is, 
inclusief de aangedragen oplossingen, een goed begin. Wel zouden we graag meer aandacht voor het 
versnellingspakket zien, zodat Nederland zich tijdig en concreet voorbereidt op een volledig duurzame 
samenleving in uiterlijk 2050. Om dit versnellingspakket te realiseren, zouden wij in het najaar graag 
een verdiepingsslag zien op de volgende punten:

1. Tussenmijlpalen met correctieve maatregelen: een duidelijk transitiepad voor de periode 
tot 2030 met concrete aantallen voor geïnstalleerd vermogen per 2-3 jaar. Daarnaast is het 
belangrijk aan te geven wat alternatieve opties en corrigerende maatregelen zijn indien 
deze tussenmijlpalen niet gehaald worden. Extra windkavels op zee of kavels voor wind of 
zon op land zouden aangewezen moeten worden in het geval op de aangewezen kavels 
de te installeren capaciteit niet tijdig gerealiseerd wordt. Ook kan het ombouwen van een 
kolencentrale tot duurzame biomassacentrale dienen als alternatief, beschikbaar als back-up 
voor als vraagsturing en accu’s niet toereikend zijn.

2. Om de transitiedoelen te behalen met betaalbare maatregelen zijn de geplande reductie van 
productiekosten en versnelde opschaling van wind op zee essentieel. Concrete voorwaarden 
en tijdlijnen hiertoe moeten worden opgenomen: aanwijzen van alle windkavels in 2019 
om ten minste 11,5 gigawatt op zee te realiseren in 2030, een duidelijke tenderstructuur 
om investeringsrisico’s vanuit de industrie te verminderen in 2019, en tijdige helderheid 
over de beschikbaarheid van subsidiëring na 2025 voor wind op zee als dit nodig blijkt om 
kostenreductie voor projecten ver op zee te garanderen. Naast opschaling en betaalbare wind 
op zee moet ook versnelde opschaling van zon op land gestimuleerd worden, bijvoorbeeld 
door te verplichten dat in 2030 op elk geschikt dag zon-PV ligt. Door zon-pv op geschikte 
daken te leggen kan er op een effectieve manier worden bijgedragen aan meervoudig 
ruimtegebruik. Tegelijkertijd heeft dat een positief effect op het draagvlak onder burgers 
(omdat er bijvoorbeeld minder landbouwgronden gebruikt worden voor zon-pv).
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3. Om de groei van duurzame opwek zinvol te maken, moet de duurzaam geproduceerde 
elektriciteit fossiele brandstoffen gaan vervangen. Het Klimaatakkoord 
zou hiertoe versnelde elektrificatie als middel moeten 
stimuleren, bijvoorbeeld door elektriciteit (jaargemiddeld) 
voor alle gebruikers de voordeligste energiedrager te 
maken.

4. De juiste voorwaarden moeten worden geschetst 
om tijdige systeemaanpassingen voor 
transmissie mogelijk te maken, met name 
om het nieuw te installeren vermogen wind 
op zee aan te kunnen. Sector overstijgende 
afspraken, met de industrieclusters 
en vanuit de overige sectoren (zoals 
Gebouwde Omgeving en Mobiliteit), zijn 
nodig om de mate van elektrificatie in te 
kunnen schatten. Daarnaast zijn het de 
fysieke mogelijkheden van verbruik en 
productie die bepalen wat de behoefte 
aan transport zal zijn. Elektrificatie 
en bijkomende flexibiliteit zullen deze 
fysieke mogelijkheden vergroten. De 
elektriciteitssector kan hierbij proactief het 
voortouw nemen door in samenwerking 
met de andere tafels kaders te stellen. Voor 
het faciliteren van elektrificatie en flexibiliteit is 
het belangrijk om te benoemen dat verzwaringen 
noodzakelijk zijn, evenals ‘optimalisatie van het net’ 
(een combinatie van (tijdelijke) opslag en verzwaring). 
Deze verzwaringen en optimalisaties zullen in de periode tot 
2030 dan ook plaatsvinden met het oog op 2050. Het uitstellen 
of uitblijven van deze keuzes zal een grote rem zijn op het versnellen van de transitie en een 
grote druk zetten op het huidige marktmodel. 

5. Duidelijke connecties tussen de te behalen doelstellingen en de rol van innovatie door te 
beschrijven waarvoor, hoe en wanneer innovatieprogramma’s moeten worden opgezet. 
Zo kan een tender voor wind op zee bijvoorbeeld een innovatie clausule bevatten, waarin 
enkele turbines een innoverend aspect omvatten (bijvoorbeeld met de focus op meervoudig 
ruimtegebruik). Daarnaast kan een gericht subsidiebeleid bijdragen aan het opschalen van 
innovaties zodat een aantal barrières voor de energietransitie opgelost kunnen worden. 
Een cross sectorale samenwerking met Gebouwde Omgeving biedt de mogelijkheid om 
bij nieuwbouw te experimenteren met energieopslag- en uitwisseling. Dat vergt ook 
mogelijkheden van netbeheerders om daarbij te participeren, wat nu veelal nog niet mogelijk 
is.

Wat onze ambassadeurs zeggen:

“Ambitie en afspraken voor productie gaan de goede kant op. Afspraken voor transmissie en 
distributie zijn nog blinde vlek. Ook hier vooral de stap maken naar borgen dat de gemaakte 
afspraken waargemaakt worden.”

“Ik mis de visie hoe de Noordzee de energiehub wordt voor Noordwest-Europa”

“Maak vooral de stap om te borgen dat de gemaakte afspraken waargemaakt worden”
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Input van het Sectorteam Mobiliteit:

Mobiliteit is één van de onderwerpen uit het klimaatakkoord die elke Nederlander direct raakt. Mobiliteit is 
concreet en tastbaar: toekomstige mobiliteit opent deuren voor iedereen en vraagt tegelijkertijd om verandering 
van gedrag. Een uurtje thuiswerken om na de file te reizen, met de fiets, trein en deelfiets in plaats van met de 
auto of elektrisch rijden in plaats van elke week naar de pomp. Het enthousiasme en gedrevenheid aan de 
mobiliteitstafel was, en blijft onverminderd, groot. We onderschrijven de ambities voor zorgeloze mobiliteit voor 
iedereen. We omarmen een Nederland waarin iedereen mobiel is, mobiliteit volledig uitstootvrij en 100% veilig.

Naast de ambities en het enthousiasme zien we uitdagingen. We zien dat het lastig is om het enthousiasme 
om te zetten in concrete maatregelen waarvan de kosten en baten duidelijk zijn. Verder is de samenstelling 
van de mobiliteitstafel met vertegenwoordiging van vele modaliteiten sterk gemêleerd. Dat biedt kansen voor 
vernieuwing en innovatie op vele fronten. 

Om de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord om te zetten in een concreet en uitvoerbaar Klimaatakkoord, doen 
wij graag de volgende suggesties op het gebied van mobiliteit.

1. Realiseer wat al kan en stimuleer innovatie waar nodig

De kansen voor mobiliteit liggen in de eenvoud van oplossingen. Grote stappen kunnen worden gezet 
door personenvervoer te elektrificeren. Sterker nog: als het personenvervoer in 2030 elektrisch rijdt 
wordt de doelstelling van de mobiliteitstafel (7,3 Mton besparing) nagenoeg gerealiseerd. We zien op dit 
moment een spreiding in vele maatregelen: we onderschrijven van harte dat elke modaliteit meedoet, we 
adviseren echter om onderscheid te maken tussen de verschillende snelheden waarin een modaliteit kan 
verschonen. Voor openbaar vervoer en personenauto’s ligt dat anders dan bijvoorbeeld bij binnenvaart. 
Met andere woorden, wij pleiten ervoor om maximaal in te zetten op het verschonen van personenvervoer, 
openbaar vervoer en (stedelijke) distributie: dat kan vandaag al met eenvoudige maatregelen. Zet 
bijvoorbeeld vol in op schoon zakelijk vervoer via bijvoorbeeld een inkoopdeal van overheden en grote 
bedrijven. Dat stimuleert elektrisch rijden, fietsen en openbaar vervoer in één aanpak. Verschonen 
van zwaar transport (over weg, water en lucht) behoeft nog een technische innovatie, waardoor vooral 
stimulering en innovatie het verschil kunnen maken.

2. Versnel: elke gram CO2-uitstoot is een hypotheek op onze toekomst

In het verschonen van mobiliteit zijn snelle slagen te maken. Door nu te beginnen, verlagen we onze 
CO2-uitstoot per direct en dat betekent sneller schonere lucht voor iedereen. Zeker in binnensteden ligt 
een belangrijk deel van de vervuiling bij mobiliteit. Wij adviseren om zoveel mogelijk actieve programma’s 
op te zetten die zo snel mogelijk zorgen voor impact. Denk bijvoorbeeld aan een een green deal voor 
zero emissie binnensteden in 2025. De ervaring leert dat de kaderstellende maatregelen effectief zijn om 

MOBILITeiT
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mobiliteitsgedrag te veranderen. Aansprekende voorbeelden zijn de 
elektrificatie van de taxi’s op Schiphol, scherpe Nederlandse (en als 
mogelijk Europese) emissienormen en werkgeversregelingen 
met een mobiliteitsbudget. Door nu in wet- en regelgeving 
op landelijk en regionaal niveau kaders te stellen aan 
emissies kan in korte tijd veel worden bereikt. Een 
belangrijke voorwaarde daarbij: zorg dat de overstap 
ook echt mogelijk is door goede infrastructuur zoals 
voldoende fietsenstallingen en laadpunten.

3. Maak inzichtelijk waar energie vandaan 
komt

De herkomst van energie voor onze mobiliteit is 
minstens zo belangrijk als het gaat om de CO2-
uitstoot. Met andere woorden: laten we zoveel 
mogelijk voorkomen dat een elektrische auto rijdt 
op kolenstroom en leg uit hoe de CO2-uitstoot 
(die er wel degelijk is) wordt gecompenseerd. 
Uiteraard in vergelijk met een equivalente auto met 
andere energiedrager. Transparantie staat voorop 
om draagvlak te krijgen. Het inzichtelijk maken van 
energiestromen brengt ook nog nauwelijks benoemde 
thema’s als slim laden van elektrische auto’s, de aardgasvrije 
wijk en de autonome auto als rijdende batterij in zicht. Hier 
zien wij kansen voor een verbinding tussen de tafels elektriciteit 
en gebouwde omgeving, die tot op heden nog nauwelijks is gemaakt.

4. Presenteer en participeer

Wij vinden geloofwaardigheid van de mobiliteitstafel van groot belang. Er wordt veel gesproken over het 
veranderen en verschonen van mobiliteit, maar wie aan de tafel rijdt zelf elektrisch, fietst veel of reist 
vooral met de trein? Wij roepen elk lid van de tafel op om zo snel mogelijk het goede voorbeeld te geven 
en zijn of haar organisatie daarin actief mee te nemen.

5. Vergeet lucht- en zeevaart niet

We begrijpen dat lucht- en zeevaart geen onderdeel zijn van de scope van de mobiliteitstafel. Tegelijkertijd 
zijn deze modaliteit verantwoordelijk voor een groot deel van onze CO2-uitstoot. We vinden dat de 
mobiliteitstafel op dit thema ten minste kan agenderen.

Wat onze ambassadeurs zeggen:

“Ik denk dat we ́ too little, too late  ́gaan doen als er niet meer aandacht gaan besteden aan de gigantische 
uitstoot van broeikasgassen door het vlieg- en scheepvaart verkeer”

“Mobiliteit heeft niets geleverd dat niet reeds als gevolg van staand beleid en/of marktontwikkeling tot 
stand komt. Onvoldoende”

“De tafels van mobiliteit en landbouw noemen als enige gedragsverandering. Ik vind dat dit voor 
iedere tafel geldt; hiermee bereiken we de meeste impact. Voor mobiliteit is dit vooral: minder vliegen 
(door bijvoorbeeld op vakantie gaan in Nederland met OV, EV of de fiets), thuis werken, inzetten van 
VR- of hologramtechnologie voor vergaderingen, minder transport (door bijvoorbeeld dichter bij huis te 
produceren en minder export)”
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Input van het Sectorteam Industrie:

Uitgaande van de bijzonder hoge tijdsdruk en samenwerking tussen veel en zeer verschillende 
partijen, is het KEK Industrieteam in de basis positief over het op 10 juli gepresenteerde Voorstel 
voor Hoofdlijnen van een Akkoord. Hoewel het duidelijk om een voorstel gaat en slechts de 
hoofdlijnen met potlood geschetst worden, zien wij dit als een goede basis om tot een gedegen 
akkoord te komen. Wij ervaren het als positief dat er voldoende potentie is geïdentificeerd om 
tot de benodigde CO2-besparing te komen, erop vertrouwende dat in de volgende fases van 
de Klimaatakkoord-gesprekken de (productie)locaties en partijen gespecificeerd zullen worden 
die deze besparingen ook gaan realiseren en hoe onze industrie in de toekomst eruit gaat zien.

Tegelijkertijd ervaren wij dat het taalgebruik en de voorstellen op sommige punten onduidelijk 
en/of dubbelzinnig zijn, waardoor er vragen en opmerkingen ontstaan. Daarnaast zijn hieronder 
ook een aantal suggesties ingevoegd om het akkoord te sterken.

1. Het stuk richt zich nu primair op wat er nodig is en wat de overheid de industrie moet bieden. 
Dat is noodzakelijk, maar zonder een stevig toekomstbeeld van de industrie met tastbare acties 
en voorbeelden schiet dit zijn doel voorbij. Laat zien waar je als industrie voor staat en wie, 
welke keuzes, efforts en investeringen gaat maken. Om zo te komen tot een concrete inzet naar 
een gezamenlijk doel.

2. De punten waar KEK-Industrie zich hard voor maakt en als belangrijk ziet voor het halen van 
het einddoel (grondstoffen, circulariteit, functioneel-denken) zijn onderbelicht, terwijl het 
formuleren van de inzet, doelen en acties cruciaal zijn om lange termijn impact te hebben.

A. Wij zouden graag een grotere rol weggelegd zien voor levering van products-as-
a-service in het akkoord. Hiermee kan de gevraagde functie geleverd worden, maar zijn 
voordelen te halen in schaalvergroting, optimalisatie en specialisatie van de levering. Een 
voorbeeld hiervan is Sitetech Services op industrieterrein Chemelot, waar een gespecialiseerde 
partij besparingen voor alle aangesloten ondernemingen realiseert. Dit betekent ook dat de 
verantwoordelijkheid voor circulariteit en duurzaamheid bij de juiste partij ligt: de producent. 
 
B. Aansluitend hierop zouden we ook meer functiegericht denken terug 
willen zien, ten opzichte van de huidige focus op proces- en productoptimalisatie. 
Een eenvoudig voorbeeld hiervan is een rietje: het huidige voorstel beoogt 
de plasticproductie te verduurzamen, terwijl dezelfde functie ook door 
alternatieve vormen zoals een natuurlijk rietje (van riet) behaald kan worden. 
 
C. Daarnaast gaat een goed Klimaatakkoord in onze ogen ook nu al over grondstoffen. 
Niet-energetische uitstoot draagt voor een belangrijk deel bij aan de totale uitstoot. Als we 
de juiste keuzes willen maken richting 2050 dan moeten we nu al naar grondstoffen kijken. 
Zet de levenscyclus en carbon footprint van producten centraal en focus op herontwerp/
gebruik en nieuwe, hernieuwbare en bio-based grondstoffen. Alleen zo realiseren we met 
korte termijn acties, de lange termijn impact

3. Vervuiling en klimaatverandering ontstaan door de manier waarop we grondstoffen en energie 
gebruiken. Echter, in vergelijking met arbeid wordt dit nauwelijks belast. Als belastingen 
verschuiven van arbeid naar grondstoffen en energie (de zogenaamde Ex’Tax, www.extax.com) 
ontstaat er een prikkel om zuiniger om te gaan met natuurlijke hulpbronnen terwijl diensten, 

Industrie
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vakmanschap en innovatie goedkoper worden. Dit zorgt voor meer banen en stimuleert een 
duurzame, circulaire economie waarin reparatie en hergebruik de norm zijn. Om innovatie te 
versnellen, zou de industriesector zich ook achter deze vorm van belastingverschuiving moeten 
scharen.

4. Een helder investeringsklimaat helpt bedrijven bij het maken van duurzame investeringen. Het 
ETS zorgt op dit moment vooral voor veel onzekerheid. Zeker voor kapitaalintensieve technieken, 
en technieken met lange lead-times en terugverdientijden zorgt hoge prijsonzekerheid voor niet 
investeren of verkeerde investeringsbeslissingen. Daarom zien wij in het stuk graag terug dat 
ingezet wordt op een minimum en maximumprijs voor CO2 binnen het ETS. Gelijk aan de manier 
waarop wisselkoersenrisico in Europa werd beperkt voor de invoering van de Euro. Minima en 
maxima (die jaar-op-jaar langzaam omhooggaan) zorgen voor een helder investeringsklimaat, 
houden de ETS-markt in stand en voorkomen tegelijkertijd de economische schade door stilstand 
of verkeerde investeringsbeslissingen.

5. Mocht blijken dat de voorgenomen maatregelen onvoldoende dreigen te zijn, spreekt het voorstel 
van aanvullende maatregelen ‘[...] onder de harde voorwaarde dat deze maatregelen passen binnen 
het level playing field’ (p. 41). Hierin herkennen wij een tegenstrijdigheid, het is namelijk in de 
verwachting dat als maatregelen onvoldoende zullen blijken het level playing field hier een rol 
in speelt. Met deze toevoeging zal er dus weinig tot geen ruimte overblijven voor aanvullende 
maatregelen. Daarnaast moet duidelijker worden wat er bedoeld wordt met een level playing 
field. Verschillende landen/plaatsen hebben eigen strenghts en weaknesses, waardoor er nooit 
echt een gelijk speelveld is. Het zou helpen als inzichtelijk wordt gemaakt welke specifieke impact 
maatregelen hebben op het gelijke speelveld om vervolgens in specifieke oplossingen te denken: 
We moeten van generalisering naar concrete en specifieke oplossingen.

6. Voetnoot 12 op p. 41 noemt de lange termijn aansprakelijkheden rond de opslag van CO2. Wij 
benadrukken het belang van dit punt en willen hier dan ook duidelijke afspraken over zien tussen 
bedrijven en overheden, vooraf aan het starten van opslag. Om de belangen van toekomstige 
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generaties te waarborgen verwachten wij geen afschuiving 
van risico’s en kosten op de toekomstige samenleving. 

Een gedegen monitoring, breder dan enkel CO2-
uitstoot, is hier onderdeel van.

7. Uitrol van nieuwe of herbestemming 
van bestaande (semi)publieke infrastructuur is 
cruciaal voor het slagen van de energietransitie. 
Hier onderstrepen wij het belang van een ‘Infra 
Masterplan Nederland’, waarin zowel een 
ruimtelijke planning als tijdspad aangegeven 
is. Dit om bedrijven houvast te geven aan 
beschikbaarheid van infrastructuur, waarmee ze op 
individueel niveau investeringsbeslissingen kunnen 
nemen. Daarmee kunnen ook financieringsrisico’s 

dusdanig worden ingeperkt dat private (bancaire) 
financiering kan worden gevonden. Gezien de radicale 

aanpassingen die worden vereist binnen een relatief 
kort tijdsbestek, en de risico’s die daarmee gepaard gaan, 

zal private financiering niet vrijkomen zonder opnieuw een 
conditie-scheppende overheid.

8. Op p. 41 is sprake van ‘[…] wegnemen van belemmerende regels 
rond ETS-accounting […]’. Graag zien wij specificatie van wat deze 

belemmerende regels zijn en waarom deze belemmerend zijn. Hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat deze regels binnen een goed en gestandaardiseerd carbon-accounting 
system passen?

9. Aansluitend aan bovenstaande, roepen wij op vooraf duidelijke regels omtrent grens- en sector 
overstijgende besparingen te maken. Hierin moet een duidelijke en eerlijke verdeling van baten 
(CO2-besparing) en lasten zijn. Een voorbeeld hiervan is de levering van industriële restwarmte 
aan warmtenetten, waar onder de huidige regels de kosten voor rekening van de industrie zijn 
maar de CO2-besparing bij de gebouwde omgeving geboekt wordt. 

10. In relatie tot een carbon-accounting systeem vinden wij dat de CO2-uitstoot van producten 
zichtbaarder moet worden voor de consument. Zodat zij bij het kiezen van een energieleverancier 
of het kopen van plastic producten direct zien wat de CO2-footprint is van hun aankopen. 
Daarom zouden wij graag in het akkoord terug willen zien dat er ingezet wordt op proeftuinen 
waarbij dit concept getest kan worden. 

11. Beleid van overheid en industrie moet er op gericht zijn dat er voldoende middelen 
zijn voor het onderwijzen van jongeren in technische en duurzame ontwikkelingen 
en het aantrekkelijk maken van werken in deze sectoren. Hoewel erop gelet moet 
worden dat de inhoud van de lesstof niet door het bedrijfsleven bepaald moet 
worden, is het wel van belang dat er goede samenwerking en afstemming is. 
 
A. Flexibel met de handen: Dit betekent dat technische studenten op alle niveaus minder 
voor één specifieke baan opgeleid, meer technische breedte hebben en minder snel 
overbodig raken. Dit betekent dat een groter gedeelte van de werkspecifieke training bij 
de werkgevers komt te liggen, die hiervoor dus flexibeler inzetbare werknemers krijgen. 
 
B. Doorontwikkeling binnen de sector van personeel (leven lang leren). Juist een diversiteit 
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aan achtergronden (werkvloer, management, engineering) bij de beslissers zorgt voor betere 
oplossingen. Biedt hierbij specifieke deel opleiding binnen bedrijf (geen kant-en-klare-student 
mentaliteit). Dit vergroot ook de aantrekkingskracht van het bedrijf voor technici.

Graag zouden wij deze punten opgenomen zien worden in de volgende opleveringen, om zo tot een 
constructief en toekomstgericht Klimaatakkoord te komen. Daarnaast zien wij graag dat het finale 
akkoord concreet en positief laat zien waar de industrie voor staat en wat we gaan doen om onze 
doelen te halen.

Wat onze ambassadeurs zeggen:

“Er staat nauwelijks iets specifieks in over de regio aanpakken of de aanpak van de 12 grootste 
uitstoters. 

“Gedragsverandering: bijvoorbeeld minder spullen kopen, kringloop, marktplaats. Met andere 
woorden: consuminderen. Zet in op positieve marketing en voorlichting. Coca-Cola die in 
reclamespotjes laat zien wat er met de fles gebeurt als je deze netjes inlevert.”

“De industrie moet harder worden aangepakt op inefficiëntie, zoals het dumpen van restwarmte 
waarmee nog heel veel mogelijk is, en zeer beperkte implementatie van duurzame energie. Zij 
moeten ook inzien dat het lonend is om over te schakelen en efficiënter te worden. Hierbij kunnen 
vele jonge, innovatieve bedrijven bij helpen.”

“Het botst hier op kosten en CCS.  Dat is logisch, maar dat moet na de zomer snel strakgetrokken 
worden. Over kosten moeten we niet miepen, als we van de industrie snelle stappen verwachten 
dan moet daar geld bij. Over CCS moeten we ook niet miepen, effectieve afvang en opslag is nodig 
voor het traject van 2030 tot 0 CO2. CCS mag echter geen stoplap zijn om de doelen van 2030 te 
halen.” 

“Er is weinig over bedragen gesproken in het Klimaatakkoord, behalve bij de sectortafel industrie”
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Input van het Sectorteam Industrie:

Het concept-Klimaatakkoord is voor de landbouwtafel een goede eerste stap. Een aantal partijen 
hebben lef en ambitie getoond. Zij durven over hun schaduw heen te stappen. Echter, wij moeten 
ook constateren dat er partijen zijn die blijven hangen in dogma’s. We zijn er dus nog niet!

KEK concludeert dat het Klimaatakkoord voor de land- en tuinbouw een stevige uitdaging vormt, maar 
niet onhaalbaar is. Het gaat voor boeren en tuinders tot 2030 vooral om doorgaan op de ingeslagen 
weg en de introductie van technische oplossingen die de uitstoot van broeikasgassen verder zullen 
verminderen. KEK ziet de urgentie van het klimaatprobleem als aanjager voor de transitie naar een 
circulair landbouw- en voedselsysteem. Cruciaal daarbij is dat de integraliteit wordt gezocht met alle 
uitdagingen waar boeren en tuinders vandaag mee worden geconfronteerd. KEK concludeert dat 
het klimaatakkoord als kapstok kan gaan dienen voor al deze uitdagingen. Goed presteren op CO2-
terrein heeft ook positieve effecten op bijvoorbeeld biodiversiteit, water en luchtkwaliteit. 

Opdracht 3,5 Megaton CO2 – maar wie levert mee?

Het gaat in de gepresenteerde voorstellen van de klimaattafel Landbouw en Landgebruik om een 
reductie tot 2030 van in totaal 3,5 megaton CO2-equivalenten (CO2, lachgas, methaan) verdeeld 
over drie pijlers: Methaan en veehouderij (1 megaton), Slimmer landgebruik (1,5 megaton) en Kas als 
energiebron (1 megaton). 

Voor de veehouderij is dat verdeeld over varkenshouderij (via warme sanering, opkoop van rechten, 
technologie) en de melkveehouderij en zuivel (methaan via dier en voeding, mestopslag en bemesting 
en lachgas). Voor slimmer landgebruik is de opgave verdeeld over veenweide, landbouwbodems 
buiten veenweide en bossen, bomen en natuur. De 1 megaton voor Kas als energiebron wordt 
verdeeld over energiebesparing, warmtesystemen, moderniseren kassen en gebiedsaanpak, 
elektrificatie en koploper aanpak.

Landbouw
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KEK concludeert dat de gestelde doelen 
in megatonnen worden behaald met 

de tot nu toe ingebrachte suggesties. 
Echter, er is ons inziens nog veel meer 
mogelijk. Zo zien wij dat intensieve 
veehouderij sectoren geen enkele 
concrete bijdrage beloven naast 
de zaken die ze reeds doen. De 
plantaardige sectoren lijken zich te 
verschuilen achter de onzekerheid 
die de bodem met zich mee brengt 
en de glastuinbouw vraagt enkel 
om geld voor programma’s welke 
ze reeds draaien. Wij vinden niet dat 

daar voldoende ambitie uit spreekt.

KEK heeft in een eerder stadium 
gewezen op een drietal zaken welke zij 

terug zou willen zien aan de sectortafel 
landbouw en landgebruik.

1. Zo vinden wij dat de reductie verder omhoog 
kan. 60% moet haalbaar zijn. 

2. Kringlopen moeten gesloten worden. wij zien veel 
mooie woorden, maar geen concrete acties om kringlopen 

tussen dierlijke en plantaardige sectoren te sluiten. Wij pleiten 
bijvoorbeeld voor een stevige verwijzing  naar de visie grondgebondenheid van de melkveehouderij 
waarin dit reeds is opgenomen. 

3. Er moet meer transparantie in communicatie over uitstoot in voedselproductie en logistiek 
komen. Hiermee kan klimaatvriendelijke consumptie gestimuleerd worden. Hierbij wordt gekeken 
naar de rollen en relatie van de productie en consumptie van voedsel. Vandaag concluderen wij dat 
de opgave op de boer en tuinder wordt afgeschoven maar constateren wij geen pro actieve houding 
van bijvoorbeeld de retail. 

Richting 2050 stevige klus en duidelijkheid gewenst

De grootste uitdaging voor de land- en tuinbouw ligt in de doelen na 2030. In 2050 moet de Nederlandse 
CO2-uitstoot met maar liefst 95 procent zijn teruggebracht. Dat betekent vrijwel nul-emissie CO2. 
Dat zullen boeren en tuinders nooit helemaal kunnen halen, maar middels compensatie door 
bijvoorbeeld veel duurzame energie te produceren, minder kunstmest te gebruiken en minder eiwit 
uit andere werelddelen te importeren kunnen wel substantiële klimaatbijdragen worden geleverd. 

KEK concludeert dat hier onvoldoende aandacht voor is in het concept-Klimaatakkoord. Wij willen 
ambitie, maar zien wel dat boeren en tuinders werken in en met de natuur. KEK vindt dan ook dat 
we veel directer en eerlijker moeten worden met het toerekenen van klimaatresultaten aan het 
boeren- en tuinderserf. Nu ontstaat een situatie waarin er tussen tafels geconcurreerd wordt over 
de behaalde CO2-reductie.
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Veestapel – een bliksemafleider

Voortdurend is er discussie over de omvang van de veestapel aan de klimaattafel. De aloude 
dogmatische discussie tussen NGOs en boeren komt dan over tafel. Minder dieren is wel/niet de 
oplossing voor al onze problemen. KEK heeft sympathie voor beide kanten van de tafel. Echter 
de discussie leidt tot niets. Wij zien dat veehouders als individuele ondernemers vandaag niet 
simpelweg afscheid kunnen nemen van een groot deel van hun dieren. Dat is niet rond te rekenen. 
Anderzijds is de veehouderij een vervuilende deelsector en moet er gesproken kunnen worden over 
minder dieren. 

KEK adviseert om de discussie van beide zijden minder dogmatisch te voeren. De omvang van 
de veestapel is een resultante van discussies over echt effectieve klimaatmaatregelen. Een focus 
op grondgebondenheid in de melkveehouderij leidt automatisch tot een andere structuur in zo’n 
sector. Een andere structuur kan, wanneer de structuur dat vereist, ook leiden tot minder koeien. 
Wij adviseren dan ook aan de tafel dat elke sector nadenkt over hoe zij kijken naar haar eigen positie 
in de maatschappij. 

Wat onze ambassadeurs zeggen:

“De sector landbouw wordt grotendeels ontzien binnen het Klimaatakkoord. De te nemen acties zijn 
relatief pijnloos en goedkoop”

“Weliswaar al een aantal goed uitvoerbare, concrete maatregelen in het vooruitzicht gesteld, maar 
er kan wat mij betreft nog wel wat meer aandacht worden besteed aan het ondersteunen van jonge 
ondernemers in het doen van investeringen in duurzamere productiemethoden”

“De discussie over de grootte van de veestapel lijkt het akkoord te gaan overschaduwen, dat is 
onnodig. De grootte van de veestapel moet een resultante zijn van de discussie, geen inzet.”
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Input van het Sectorteam Gebouwde Omgeving:

KEK is positief over de goede vooruitgang die is geboekt aan de tafel Gebouwde Omgeving. 
Onderwerpen als de verhoging van de energiebelasting, de wijkgerichte benadering en 
gebouwgebonden financiering zijn in een kort tijdsbestek concreet geworden. Tegelijkertijd zien 
wij dat de onderhandelingen onder hoogspanning zijn gevoerd, waardoor verdere verdieping echt 
nodig is voor er een effectief akkoord ligt. Bij veel onderwerpen zit het venijn in de details, die juist 
nog moet worden uitgewerkt. Daarnaast heeft KEK een aantal aandachtpunten:

1. Normering woningmarkt 

De voorgestelde normering voor woningen is te zacht en mist ambitie en visie. Door de norm 
afhankelijk te maken van de voortgang blijft het te vrijblijvend. Hierdoor zal het geen effect 
hebben op de investeringsbereidheid van particuliere woningeigenaren. Pas met een ambitieuze 
normering op termijn (2030) die aansluit bij het tempo van de Regionale Energie Strategie (RES) kan 
een norm een versnellend effect hebben. Daarbij geeft deze norm een vrijblijvende en negatieve 
boodschap af aan woningeigenaren. KEK stelt voor om tegelijkertijd met de invoering van de RES 
en de bijbehorende systeemkeuze een ambitieuze norm te introduceren voor 2030. 

2. Inclusieve financieringsopties 

In het Voorstel voor hoofdlijnen wordt aangestipt dat een 
wijkgerichte aanpak zonder de financiële randvoorwaarden 
niet kan slagen. KEK onderschrijft dit geheel, maar mist 
een concreet voorstel om ook woningeigenaren 
met weinig tot geen financiële ruimte de 
gelegenheid te bieden tijdig te investeren 
in energiebesparende maatregelen. ECN 
stelt dat 10% van de huishoudens op dit 
moment aan energiearmoede lijdt. Dit 
percentage zal groeien in de toekomst. 
Binnen deze groep kan een groot 
deel geen reguliere lening afsluiten 
of heeft geen eigen middelen. Om 
een inclusieve transitie mogelijk 
te maken, zou bijvoorbeeld een 
inkomensafhankelijke subsidie of 
een verruiming van de leennorm 
voor energiebesparende 
maatregelen een oplossing zijn. 
Aan de tafel is dit onderwerp 
benoemd, maar dit heeft nog niet 
geleid tot een concreet voorstel. 
KEK stelt dat er een concreet 
voorstel toegevoegd moet worden 
aan het definitieve akkoord. 

Gebouwde omgeving
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3. Tekort aan arbeidskrachten en kennis

KEK voorziet de grootste uitdaging in voldoende (technisch) arbeidscapaciteit, zoals in het eerdere 
stuk arbeidsmarkt en scholing wordt beschreven. Dit heeft tot gevolg dat nu al een tekort te zien 
is bij kleinere installateurs en aannemers die actief zijn in de particuliere woningmarkt. Waardoor 
er lange wachttijden ontstaan en de installatieprijs omhoog gaat. Beide hebben een negatieve 
impact op de investeringsbereidheid van de particuliere woningeigenaar, waardoor die sneller 
zal afhaken. Daarnaast voorziet KEK een tekort aan inhoudelijke kennis bij woningcorporaties 
en gemeenten voor het opstellen en organiseren van de RES en transitievisie. KEK stelt voor om 
concreter te benoemen welke taken bij welke partij worden belegd en hoe de Rijksoverheid hen 
hierbij kan ondersteunen. 

4. Kostenreductie bouwsector is niet realistisch 

In het akkoord worden kostendalingen beschreven van 50%, door schaalgrote en standaardisatie. 
Enige kostendaling is te verwachten door innovatie en schaalgrote, echter zijn de genoemde 
getallen niet onderbouwd. Hiermee kan een verkeerd beeld ontstaan van een toekomstige 
businesscase en kan het een verkeerde boodschap afgeven: ‘het loont om te wachten op 
goedkopere technieken’. Daarnaast vragen we ons af of het tekort aan technisch geschoold 
personeel niet leidt tot hogere lonen die daarmee een dempend effect hebben op de 
kostendalingen.

5. Circulair bouwen

KEK is van mening dat het Klimaatakkoord te veel de focus heeft op de energietransitie en energie-
efficiëntie. Het onderwerp circulair bouwen wordt nergens benoemd, terwijl dit een belangrijk 
onderdeel zou moeten zijn om de gebouwde omgeving te verduurzamen. De energietransitie en 
circulair bouwen zouden hand en hand moeten gaan in de gebouwde omgeving. 

6. Verbeter perspectief 

De planning en tijdslijnen van de wijkgerichte benadering zijn nog te vaag. Het is van belang om 
particuliere woningeigenaren en vastgoedeigenaren ruim van tevoren te informeren over de 
systeemkeuze voor de warmtevoorziening. KEK pleit voor heldere informatie: procesinformatie 
is immers ook informatie. Een duidelijkere richtlijn van hoe een wijkgerichte benadering niet 
verzandt tot een blauwdruk die toch ver van de werkelijkheid afstaat maar een dynamische aanpak 
die bewoners vertrouwen en perspectief geeft, zou het verhaal veel sterker maken. Alleen dan 
kunnen woning- en vastgoedeigenaren tijdig een onderbouwde investeringsbeslissing nemen. 

7. Concrete doelstellingen

Hoe gaat de gebouwde omgeving bijdragen aan de beoogde reductie van broeikasgassen? 
KEK stelt voor om de maatregelen en doelstellingen van de gebouwde omgeving specifieker te 
koppelen aan het hoofddoel van het Klimaatakkoord. Zo wordt ook voor alle betrokken partijen 
duidelijk welke verandering noodzakelijk is. 

Wat onze ambassadeurs zeggen:

“Het is een goed uitgewerkt plan. Nu nog de uitwerking en de vraag hoe we genoeg technisch 
geschoold personeel voor de uitvoering krijgen”

“Kostenreductie van de bouwsector lijkt me niet realistisch”

“Regionale energie strategieën zijn een goed middel, maar er is geen kennis bij gemeenten en 
provincies om deze geïntegreerde plannen op te stellen”
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Advies onze werkgroep Arbeidsmarkt & Scholing:

De beschikbaarheid van voldoende technische arbeidscapaciteit lijkt één van de grootste 
uitdagingen te worden rondom het slagen van de energietransitie. De tekorten die nu voorspeld 
worden op de arbeidsmarkt zijn enorm. Als we niet oppassen, kan dit leiden tot vertraging bij het 
behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. De jonge professionals die deelnemen 
aan de KEK tafelteam Arbeidsmarkt en Scholing zijn tevreden over de mate waarin de huidige 
arbeidsmarktproblematiek op de agenda van het Klimaatakkoord is geplaatst. Tegelijkertijd zien 
wij met de (enge) focus op deze problematiek, een risico dat duurzame impact in het onderwijs 
uitblijft. In reactie op het pleidooi van mevrouw Hamers aan de Vaste Kamercommissies EZK 
en SZW geven Kamerleden aan op zoek te zijn naar een ‘game changer’. In onze optiek kan 
een ieder deze rol vervullen en kunnen in het onderwijs de eerste zaadjes worden geplant om 
toekomstige generaties op te laten groeien met een duurzame mindset; op een andere manier 
kijken naar en omgaan met energie en klimaat.

Om eerste stappen te zetten in deze mindshift, doen wij hieronder een vijftal adviezen aan de 
SER voor het vervolg:

1. Vorm in gezamenlijkheid met de taakgroep een gedragen visie op de positie van 
duurzaamheid in het onderwijs en gebruik het onderwijs om draagvlak te creëren voor, 
onder andere, het Klimaatakkoord. De energietransitie en duurzaamheid zijn de grootste 
uitdagingen voor onze generatie en toekomstige generaties. Zorg daarom dat elke jongere 
van kleuter tot professional binnen het onderwijs een duurzame mindset kan ontwikkelen en 
verankering de Sustainable Development Goals daarin. 

2. Breng per (arbeidsmarkt)sector de uitgangssituatie ten aanzien van de 
energietransitie kwantitatief en regionaal in kaart, borg een goede monitoring 
hiervan en kies een passende transitiestrategie in samenwerking met experts 
uit het bedrijfsleven, het beroepsonderwijs én andere onderwijssectoren. 
 Zorg voor helderheid over de tekorten, lopende initiatieven en andere mogelijkheden 
per sector. Focus niet enkel op korte termijn winst, maar neem de lessen uit het SER-advies 
‘Toekomstgericht Beroepsonderwijs’ mee naar deze taakgroep. Er zijn al mooie voorbeelden 
van regionale opleidingscentra, samenwerkingen tussen bedrijfsleven en scholen, field labs, 
learning on the job, etc. Echter, deze zijn niet altijd bekend en vindbaar (buiten de eigen 
context). Zorg dat het wiel niet opnieuw uitgevonden wordt, maar zorg voor een sterkere 

ARbeidsmarkt & Scholing
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inclusieve leercultuur verbonden aan de duurzaamheidsdoelen en maak deze mogelijk 
(experimenteerruimte, financieel aantrekkelijk (denk aan vouchers), samenwerking tussen 
scholen).

3. Veranker de regionale arbeidsmarktagenda’s binnen de Regionale Energie 
Strategieën en maak dit een integraal onderdeel van de regioaanpak. In de Regionale 
Energiestrategieën (RES) gaan de regio’s aan de slag om de nationale doelstellingen te 
vertalen naar regiogebonden aanpakken. Het zou een gemis zijn als de arbeidsmarkt niet 
opgenomen wordt als een essentieel onderdeel van de RES. Immers, wanneer onvoldoende 
arbeidscapaciteit beschikbaar is in een regio, wetende dat praktisch-geschoolde 
werknemers sterk regiogebonden zijn, komt de haalbaarheid van de gemaakte strategie in 
het geding. Binnen de huidige contouren van de RES, zoals omschreven in de hoofdlijnen 
van de tafel Elektriciteit, zitten alle relevante partijen aan tafel: de regionale werkgevers, 
de regionale overheden én kennisinstellingen. Deze tafel is dus uitermate geschikt om een 
kwantitatieve en kwalitatieve inventarisatie te maken van het tekort aan arbeidscapaciteit 
en dit tekort te koppelen aan de beschikbare opleidingscapaciteit. De concrete sectorale/
regionale uitvoeringsagenda, zoals omschreven in het Voorstel voor Hoofdlijnen van het 
Klimaatakkoord, kan dan vervolgens gemonitord en geborgd worden binnen de RES-tafels. 
Dit biedt ook de gelegenheid om via deze kanalen te escaleren.

4. Grijp het tekort aan praktische arbeidskrachten aan om het technisch vakmanschap 
te herwaarderen en het imago van het MBO te verbeteren. Verbind daarnaast de 
werkgelegenheidskansen aan het benodigde draagvlak voor het Klimaatakkoord. Frame het 
tekort niet enkel als een probleem (fixed mindset), maar als een kans (growth mindset). Kom 
hiervoor, in gezamenlijkheid met de sectortafels, tot heldere en concrete afspraken. Met 
bijvoorbeeld (sectorale) baangaranties, wordt een keuze voor techniek niet enkel voor de 
harde beta’s interessant, maar ook voor leerlingen die meer carrièregericht of mensgericht 
zijn. 

5. Zorg voor een constructieve werkmodus in de taakgroep. De mindset die nodig is voor 
de energietransitie, vraagt gegeven de arbeidsmarktproblematiek ook om een mindshift 
binnen de taakgroep. Hoewel wij maar aan één bijeenkomst hebben kunnen bijdragen, 
was onze observatie dat de nadruk ligt op gevestigde belangen. Gezien de uitdaging en 
urgentie van deze tafel, is het zaak om (net als in de samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven) verder te kijken dan de eigen belangen en van elkaar te leren. Vanuit het 
credo ‘verandering begint bij jezelf’, stellen wij voor om voorafgaand of aansluitend aan één 
van de volgende bijeenkomsten te experimenteren met een andere manier van werken; een 
hackathon. Een hackathon is een werkvorm die veelal wordt toegepast binnen innovatieve 
bedrijven, passend bij de principes van ‘design thinking’ en ‘transition design’. Het doel is 
om de deelnemers vanuit een gezamenlijk belang te laten samenwerken door hen boven de 
eigen belangen uit te laten stijgen en in een actieve werkmodus te brengen. KEK doet graag 
het aanbod om dit te faciliteren. 

Met deze adviezen is dé gamechanger nog niet gevonden. Echter, wij geloven dat de taakgroep 
tegemoet kan komen aan haar stevige uitdaging om de realiseerbaarheid van het Klimaatakkoord 
te borgen op de korte en lange termijn door: een focus op een transitie in het onderwijs, een 
regionale en sectorale aanpak, het uitbreiden van good practices, het denken in kansen in 
plaats van beperkingen én een aanpassing van haar eigen werkwijze (practice what you preach).
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