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New Skills for the New Economy
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We need to shift from fear…



…to inspiration



9.000x WHAT WE 
NEED



Energielandschap
• Doelen 2020:

- 16% duurzame energie      -> SDE+
- 20% CO2 reductie              -> ETS (?)
- 20% energiebesparing       -> divers

• ‘Merit order’ werkt andersom: goedkope 
kolen, dure hernieuwbare energie

• Nederland zakt weg in Europese rangorde

• SER-traject kantelpunt



Energie voor de 
nieuwe economie

• Clean energy investeringen (Bloomberg)
- 2004: 35 mld dollar
- 2012: 245 mld dollar

• Meeste investeringen in zonne-technologie

• Wind-op-zee in opkomst

• Energiebesparing kanshebber

• Decentrale opwekking snelle ontwikkelaar



Omgeving verandert
1.Duurzaamheid

2.Energiebesparing

3.Decentrale opwekking

4. Lokale doelstellingen

5.Circulaire economie



1.Duurzaamheid





2. Energiebesparing
• EPC

• Labelling

• Groen investeringsfonds

• Split incentive

• Slimme meters

• Domestic Offsets





3. Decentrale opwekking
• Onderstroom die buiten de overheid om 

dingen zelf gaat regelen:

• zorginstelling in de buurt

• Stadslandbouw

• broodfonds ZZP-ers

• ‘sharing’

• en: 
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Decentrale opwekking
• Energie-autonomie: alleen of in coöperatie

• Zon, wind, aardwarmte, WKO, warmtepompen

• Opslag van energie: gamechanger

• Regeerakkoord/EZ: belastingdifferentiatie

• SER: ‘o’ van onderop

• Brede steun in Tweede Kamer









Lokale doelstellingen
• Klimaatdoelstellingen

• Lokale klimaatagenda

• Gemeenten voor Duurzame Ontwikkelingen

• Subsidieregelingen

• Lokaal energiebedrijf

• Blok-voor-blok aanpak

• Duurzaam inkopen





Circulaire economie



9.000x WHAT WE 
NEED



THAT’S ALL, FOLKS



99% OF ALL MATERIALS USED 
IS TURNED INTO WASTE 
WITHIN 6 MONTHS AFTER SALE

Source: Paul Hawken, Natural Capitalism; Spring Associates analysis

…. and all materials will 
eventually end  up as waste

Extraction  Production  Distribution  Consumption 
Disposal                   .
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Performance based consumption 



Circulaire economie
• Nieuwe technologieën

• Nieuwe diensten

• Nieuwe processen

• Nieuwe manier van ontwerpen

• Nieuwe manier van (ver)bouwen



Vakmanschap
•



Human Capital
• Nieuwe vakmensen

• Nieuwe manier van samenwerken

• Nieuwe opleidingen

• Nieuwe stageplaatsen

• Nieuwe skills



Skills

-Afval bestaat niet

-Energie is overal

- Waarde creeren

-Oog voor werkelijke kosten

-Iedereen is slim

-Wees nieuwsgierig!




