
 

 
 

Netwerkevent ‘Talent voor de Energietransitie’ 
Werkgevers, opleiders en beleidsmakers samen aan de slag 
  

3 oktober 2019 vanaf 14.30 uur, Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch 
  

 
In 2050 moet de energievoorziening in Nederland 
bijna volledig duurzaam zijn met energie uit bijvoorbeeld 
zon, wind en water en andere bronnen. Dat heeft grote 
gevolgen voor de manier waarop we gaan wonen, leven en 
werken. Van installateur tot wethouder, 
van werknemer tot vervoerder, werkgever en opleider … 
we krijgen er allemaal mee te maken. 
  
Vooral in Noordoost-Brabant is de impact van de 
energietransitie op de arbeidsmarkt groot. Dat komt 
omdat er veel maakindustrie en bouw- en 
installatiebedrijven zijn. Tot 2030 komen er duizenden 
banen bij. Niet alleen in de bouw, ICT en techniek maar in 
de volle breedte van de arbeidsmarkt.  
 
 

 
 
Hoe zorgen we voor het talent dat nodig is om deze klus te klaren? Wat zijn de kansen van 
de energietransitie voor de arbeidsmarkt en wat betekent dat voor jou? Deze vragen staan 
centraal tijdens het event ‘Talent voor de energietransitie’ op 3 oktober a.s. in het 
Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Onder leiding van onze energieke dagvoorzitter Simone 
van Trier maken we kennis met inspirerende praktijkvoorbeelden en met diverse 
‘energizers’ die deze kansen al pakken.  

   
Programma 
14.30 uur: Ontvangst 
15.00 uur: Inleiding ‘Impact en kansen van de energietransitie voor de regionale arbeidsmarkt’ met o.a. 

-      Annemarie Spierings, gedeputeerde Provincie Brabant en 
-      Huib van Olden, voorzitter AgriFood Capital Werkt! 

15.35 uur: Inspiratiesessies ronde 1 
16.05 uur: Break 
16.40 uur: Inspiratiesessies ronde 2 
17.15 uur: Paneldiscussie ‘Wat betekent de energietransitie concreet voor jouw talent?”.  In gesprek met 

werkgevers, opleiders, scholieren, beleidsmakers, werknemers en andere talenten met o.a. 
- Joep Kemkens, eigenaar/ directeur Kemkens Installatiebedrijf 
- Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Provincie Brabant en  
- Peer van Summeren, bestuurder MBO Kennispact Brabant / ROC De Leijgraaf 

17.45 uur: Borrel 
  

https://datspreekt.nl/
https://datspreekt.nl/


 

 
 

Inspiratiesessies 
Voor een echte ‘energieboost’ kun je deze dag verschillende inspiratiesessies volgen. Schrijf je in voor twee van de volgende 
sessies. 

Ronde 1 INSPIRATIESESSIES 

Thema / titel Door 

Scholing voor de medewerker van de toekomst op MBO niveau Kennispact MBO Brabant 

Praktisch aan de slag voor voldoende talent in de energiesector 
Opleidings- en Ontwikkelfondsen voor de Energiesector 
(OOF) 

Samen met bedrijven praktisch en modulair opleiden voor de energietransitie 
(HBO niveau) 

Avans Hogeschool 

Talentontwikkeling voor slimme energieoplossingen op WO niveau Jheronimus Academy of Data Science (JADS) 

Energietransitie biedt (kwetsbare) werkzoekenden kansen via De Kweekvijver Werkgevers Servicepunt Noordoost-Brabant (WSP) 

Als bedrijf duurzaam samenwerken op de regionale arbeidsmarkt 
Ontwikkel- en opleidingsfonds voor de technische 
installatiebranche (OTIB) 

Kiezen, leren, werken en innoveren in het Energiehuis; denk mee met 
vernieuwing 

BAM Infra Energie & Water en  Koning Willem 1 College 

Ronde 2 INSPIRATIESESSIES 

Thema / titel Door 

Scholing voor de medewerker van de toekomst op MBO niveau Kennispact MBO Brabant 

Praktisch aan de slag voor voldoende talent in de energiesector 
Opleidings- en Ontwikkelfondsen voor de Energiesector 
(OOF) 

Samen met bedrijven praktisch en modulair opleiden voor de energietransitie 
(HBO niveau) 

Avans Hogeschool 

Talentontwikkeling voor slimme energieoplossingen op WO niveau Jheronimus Academy of Data Science (JADS) 

Met Technologie en Toepassing jongeren in het voortgezet onderwijs 
interesseren voor techniek in de energietransitie 

Fioretti College / Sterk Techniekonderwijs 

Anders denkers maken het verschil nu en in de toekomst 
Aukje Kuypers (directeur Kuijpers Installatie, zakenvrouw 
van het jaar 2018) 

Energietransitie biedt (kwetsbare) werkzoekenden kansen via De Kweekvijver Werkgevers Servicepunt Noordoost-Brabant (WSP) 

Wij willen je informeren dat tijdens deze bijeenkomst foto’s worden gemaakt, die kunnen worden gebruikt voor 
publicatiedoeleinden.  

Meld je nu aan via deze link 
‘Talent voor de Energietransitie’ is een initiatief van AgriFood Capital Werkt! (arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant). Dit 
tweejaarlijkse netwerkevent organiseren we dit keer samen met Kennispact MBO Brabant, Provincie Noord-Brabant en 
VNO-NCW Brabant Zeeland. Het event is bedoeld voor werkgevers, HRM’ers, docenten, decanen, beleidsmakers en andere 
arbeidsmarktprofessionals in Brabant, die de arbeidsmarktkansen van de energietransitie willen verzilveren.  
 
 

https://www.agrifoodcapital.nl/netwerkevent-talent-voor-de-energietransitie-3-oktober-2019

