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Persbericht 

Datum 

16 januari 2018 
 
Extra werkgelegenheid in Den Haag 

De Economic Board Den Haag nodigt het Haagse bedrijfsleven en 

kennisinstellingen uit tot sluiten convenant ‘Werkgelegenheid en 

Energietransitie’ 

De Economic Board Den Haag heeft de energietransitie voor Den Haag aangemerkt als een 
groeisector met grote kansen op het gebied van duurzaamheid en werkgelegenheid in de gehele 
Haagse regio. Het betreft de enorme uitdaging om de kloof te dichten tussen de vraag naar goed 
opgeleide werknemers en werkzoekenden en het huidige aanbod van arbeid. De Board maakt zich 
sterk om het huidige hoge tekort aan passende werknemers om laag te brengen. 
 
Stijgende vraag 
Gezien de maatschappelijke opgave om de doelstellingen van het Klimaatakkoord 2015 te behalen, ligt 
er een grote taak de bestaande en nieuw te bouwen Haagse woningvoorraad te verduurzamen. 
In de nieuwbouw gaat energiebewust bouwen, door de hoge eisen en innovaties, voortvarend. De 
transitie van de al gebouwde woningvoorraad gaat echter te langzaam. Slechts 0.5% wordt jaarlijks 
nieuw gebouwd en is zeer arbeidsintensief. Op deze wijze zal de transitie nog 200 jaar duren… 
Dit betekent een stijgende vraag naar werkgelegenheid vanuit technische (installatie)sector naar 
vaardigheden rond techniek, duurzaamheid en schone energie. Een substantieel aantal mensen uit de 
regio Den Haag moet worden opgeleid om in de komende jaren aan deze werkgelegenheidsvraag te 
kunnen voldoen. Willen wij in 2040 klimaatneutraal zijn, dan vergt de transitie van de bestaande 
woningvoorraad een enorme inspanning. Omdat mogelijk te maken is er grote behoefte aan studenten 
uit het onderwijs, aan om- en bijscholing van bestaande werknemers en het opleiden van mensen die 
nu aan de kant staan.  

 
 Aansluiting onderwijs 

De Economic Board Den Haag, onder leiding van voorzitter Henk Jagersma, pakt de handschoen op en 
ging in gesprek met het bedrijfsleven, woningbouwcorporaties en kennisinstellingen. ‘Ik wil partijen namens 
de Board uitnodigen (bijv. BAM, Uneto-VNI, Eneco, Alliander, ROC Mondriaan & HHS, en Bouwend 
Nederland) om een convenant te sluiten. Een convenant dat voorziet in een goede aansluiting van het 
aanbod van het Haagse onderwijs op de vraag naar werkgelegenheid rondom de energietransitie, aldus 
Jagersma.’ Als Den Haag in 2040 een klimaat neutrale stad wil zijn, moeten er jaarlijks 10 – 15.000 
woningen worden getransformeerd. Alleen al in Den Haag zijn daar 3.000 mensen voor nodig. Jaarlijks! 
Samenwerking met de Haagse regio is daarbij noodzakelijk. Met ca. 26.000 inwoners in de bijstand, 
hebben we een uitdaging om werknemers te vinden en aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt.’ 
  
Onderwerpen in het convenant Werkgelegenheid & Energietransitie: 

• Verbeteren van het imago van werken & studeren in de techniek- , bouw en energiesector in de 
regio Den Haag gericht op MBO en VMBO 

• Vaststellen van de gap tussen de (toekomstige) vraag naar medewerkers in de sector Bouw & 
Techniek en het huidige aanbod van personeel 

• Betere aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt; het instromen van studenten bij bedrijven in 
de bouw en techniek 

• Verbeterde aanpak om zij-instromers naar deze arbeidsmarkt te trekken 
• Een meer gestructureerde aanpak van stages voor scholieren richting bedrijven 
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• Het organiseren van goede doorstroming van onderwijs naar onze regionale bedrijven 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Economische kans voor de stad 
Met een zeer groot aantal deelnemers (bedrijven, onderwijsinstellingen, corporaties en gemeente Den Haag) 
werd op 15 januari jl. vorm gegeven aan het ‘Convenant Werkgelegenheid & Energietransitie.’ Hiermee onderstrepen 
de partijen de noodzaak om gezamenlijk vraag en aanbod in evenwicht te brengen.  
Blij dat er gezamenlijk en gedragen aan gewerkt wordt is Saskia Bruines, wethouder kenniseconomie 
van gemeente Den Haag: ‘De energietransitie wordt een economische kans voor de stad, bedrijven in 
deze sectoren zullen groeien. Daarnaast heeft de gemeente Den Haag veel inwoners die niet 
meedraaien in het arbeidsproces. Voor deze mensen en diegenen die hun baan dreigen te verliezen is 
er een grote kans op werk in deze toekomstige groeisector. Dit wordt nog eens bevestigd door het aan 
mij gepresenteerde rapport over onze arbeidsmarkt. Een oplossing is een nauwere samenwerking 
tussen onderwijs en bedrijfsleven. De inzet van de Economic Board toont aan dat het een breed 
gedragen uitdaging is, en niet iets dat wij vanuit de gemeente verzinnen.  
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