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“Een welvarende, inclusieve samenleving is niet 
mogelijk op een uitgeputte en opgewarmde 
aarde. Als bedrijfsleven kiezen VNO-NCW en 
MKB-Nederland in onze nieuwe koers daarom 
onomwonden voor een klimaatneutrale, circulaire 
samenleving als absolute topprioriteit. Nederland 
staat hier met zijn kennis en kunde ook uitstekend 
voor opgesteld – dankzij onze ligging, onze state-
of-the-art industrie, een mooi ecosysteem van 
kleine, middelgrote en grote ondernemingen en 
uitstekende wetenschap en onderzoeksinstellingen. 

Nu is het vooral zaak om door te pakken en te 
versnellen. In hoog tempo grote sprongen maken 
in plaats van ‘beetjes meer van hetzelfde’, zoals 
we in Nederland vaak gewend zijn. De plannen van 
de netbeheerders sluiten hier uitstekend op aan. 
We hebben daardoor scherp welke keuzes er qua 
energie-infrastructuur gemaakt moeten worden. 
Daarnaast ligt er het Klimaatakkoord, en voor 
de industrie zijn er Cluster Energie Strategieën. 
Vrijwel alles aan plannen ligt nu eigenlijk zo’n 
beetje klaar. Laten we dus nu vooral zorgen dat we 

‘ Vrijwel alles aan 
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beetje klaar, 
laten we het nu 
ook vooral gaan 
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waarschuwde ze al regelmatig voor (de gevolgen van) 
een schreeuwend tekort aan technici
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het ook gaan dóen. Dat kost (relatief) veel geld, 
maar we weten dat dat onvermijdelijk is. En dat 
het dit komende decennium moet gebeuren. Laten 
we er dus nú het geld voor vrijmaken. In onze 
nieuwe koers hebben we daarom een langjarige 
investeringsstrategie gepresenteerd; een plan 
dat kan leiden tot een duurzaam en inclusief 
Nederland met bovendien 20% meer welvaart. 
Belangrijke randvoorwaarde is wel dat er veel meer 
scholieren en volwassenen gaan kiezen voor ‘tech’, 

want daarmee verdienen toekomstige generaties 
hun welvaart en welzijn én zonder genoeg technici 
slaagt de energietransitie niet. Het begint ermee 
dat er in Nederland meer liefde voor ‘bèta’ moet 
komen. In geen enkel land ter wereld kiezen zó 
weinig scholieren voor exacte studies. Daar kan 
het bedrijfsleven, en óók de netbeheerders, een 
hele goede bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door 
techniekonderwijs te verzorgen op basisscholen en 
middelbare scholen. Bovendien is het belangrijk dat 

veel meer volwassenen overstappen naar technische 
beroepen, via om- en bijscholing en van werk-naar-
werk trajecten. Netbeheerders kunnen daar een 
zeer belangrijke rol spelen. En dat is belangrijk, want 
zonder extra technici komt er weinig terecht van alle 
plannen voor groene waterstof, meer windmolens, 
meer warmtepompen en elektrificatie van de 
industrie. Dus aan de bak met elkaar!“


