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Energietransitie heeft impact op de arbeidsmarkt

Werkgelegenheid in (conventionele) fossiele energiesectoren voorlopig op peil

Nieuwe werkgelegenheid door overstap naar duurzame energie

Nieuwe werkgelegenheid 

Analyses over landelijke en regionale trends

Geen inzicht in aantal banen dat lokaal, in R’dam, ontstaat

Geen inzicht in de skills die de banen vragen

Inzicht in aantal en type banen van belang

Zodat ambities gemeente in lijn zijn met aantal mensen dat beschikbaar is

Zodat zo veel mogelijk Rotterdammers kunnen profiteren van de nieuwe werkgelegenheid

AANLEIDING
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Doel

Hoeveel banen ontstaan lokaal, in Rotterdam, door investeringen in zonnepanelen, isolatie van woningen, en laadpalen? 

Welke skills vragen deze banen? 

Afbakening

Arbeidsinzet gemoeid met het plaatsen, installeren, beheer en onderhoud. Niet fabriceren

Banen = fulltime banen

Zonnepanelen en laadpalen: verwachtingen mbt plaatsingen in de stad Rotterdam

Isolatie: Corporatiewoningen, hoogbouw, energie labels C en lager uit bouwperiode tot 1975, isolatiemaatregelen met 
name isolatie van gevel, vloer en/of dak en het plaatsen van nieuwe kozijnen met isolatieglas

DOEL



Data verzameling

Desk research (Rotterdams Klimaatakkoord, Laadstrategie Rotterdam, Programmaplan Zonenergie, Prestatieafspraken 
van Rotterdamse woningcorporaties etc.)

Interviews met experts van de gemeente Rotterdam, installatiebedrijven, woningbouwcorporaties en TNO

Data van de gemeente Rotterdam, CBS en TNO  

Kwantitatieve modellen

Employment factor methode

Input-Output methode

Skills analyse

O*NET (103 skills) 

AANPAK

Vernieuwend:
• Koppelen van kwantitatieve berekening aantal 

lokale banen aan de skills van die banen
• Vergelijken van twee methoden om het aantal 

banen te berekenen



Midden scenario: 

In 2025 in totaal: ~800 banen

~ 130 - 200 extra banen totaal tov 2020 

In 2030 in totaal: ~1.000 banen 

~ 315 - 500 extra banen totaal tov 2020 

Meeste werkgelegenheid door investeringen in 
isolatie van woningen

De 2 verschillende rekenmodellen geven 
vergelijkbare resultaten voor totaal # banen

Onderbouwt betrouwbaarheid van de 
resultaten 

TOTAAL AANTAL BANEN
RESULTATEN 1



2021: ~70% van de banen in uitvoerende werk 
Oa Installateurs zonnepanelen, elektromonteurs, onderhoudsmonteurs, grondwerkers, dakwerkers,   
isolatiemedewerkers, schilders, timmerlieden etc. 

2025: 84% van de banen voor uitvoerders isolatie, isolatie medewerkers muren en vloeren, schilders, dakdekkers en 
installateurs van zonnepanelen 

AANTAL BANEN PER TECHNOLOGIE*
RESULTATEN 2



Gemiddelde belang van skills 
reflecteert veel voorkomende 
beroepen: 

Installateurs zonnepanelen, 
isolatie medewerkers, 
dakdekkers en schilders

Uitvoerders/project 
managers isolatie

BELANGRIJKSTE SKILLS ALLE FTE’S (103 SKILLS) 
RESULTATEN 3
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Handelingsperspectief?



OP SKILLS GEBASEERDE VERWANTSCHAPSBANEN
RESULTATEN 4



SKILLS IN DE 2 CLUSTERS VAN BEROEPEN
RESULTATEN 4



Verschillende overstapmogelijkheden tussen 
beroepen nodig voor zonnepanelen, laadpalen en 
isoleren van woningen (perspectief doorontwikkeling)

Bijv. Installateur zonnepanelen à ventilatie 
installateur of elektromonteur

(INTERSECTORALE) MOBILITEIT OBV SKILLS 
RESULTATEN 5

Verschillende (krimp) beroepen vragen vergelijkbare 
skills als beroepen nodig voor zonnepanelen, 
laadpalen en/of isoleren van woningen

Bijv. medewerker isolatie muren en vloeren



Onder andere:

Modelleren groei aantal banen

Modellen gebaseerd op huidige verwachtingen tav investeringen

Geen totaalbeeld, nu 3 technologieën onderzocht 

Impact van sociale en technologische innovatie op werkgelegenheid nader onderzoeken

Aannames verder onderbouwen met betere data, mn tav energetische kwaliteit van woningen en isolatie door particulieren

Werkgelegenheid wordt ook door niet-Rotterdammers ingevuld

Skills analyse

Nederlandse skills taal

Meenemen ontwikkelingen in taken en skills over de tijd

Naast skills uiteraard ook motivatie van belang

AANDACHTSPUNTEN



Aantal banen

Investeringen in zonnepanelen, laadpalen en isolatie van woningen leiden tot ongeveer 130-200 extra banen 
in 2025 en 315-500 extra banen in 2030

Met name werkgelegenheid(groei) in isolatie van woningen

Skills

Voor de totale werkgelegenheid, nu en in de toekomst, zijn uiteenlopende skills van belang. 

Naast een algemeen beeld van de belangrijkste skills, is het daarom zinvol om clusters van op skills 
gebaseerde verwantschapsbanen te identificeren. Zowel voor breed werven en opleiden van (zij-)instromers 
als voor inzicht in de overstapmogelijkheden en potentiële ontwikkelroutes

CONCLUSIES
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