Creëeren van banen

Werkgelegenheid en Training

In de EU zijn 2500-3000 banen verbonden aan door geothermie opgewekte electriciteit. Banen in de
geothermische energiesector kunnen worden verdeeld over verschillende functies, waaronder boor- en
energieingenieurs en projectleiders. De geothermische energiesector creëert ook indirecte banen, bij
voorbeeld bij leveranciers van ruwe materialen. Het totaal aantal banen in de geothermische
energiesector in Europa bedraagt 10.000.
Op basis van lopende en geplande projecten in de
geothermische sector ontstaan tot 2020 veel
nieuwe banen, vooral in België, Duitsland,
Frankrijk, Griekenland, Groot Brittanië, Hongarije,
IJsland, Italië, Nederland, Portugal, Slovakije,
Spanje, Turkije en Zwitserland. In 2030 zullen naar
verwachting meer dan 100.000 mensen in de
geothermische energiesector werken.
In de laatste jaren is er een concentratie van
banen in beheer & onderhoud te zien. De
ontwikkeling van een significant aantal nieuwe
projecten zal een boom stimuleren van
arbeidsintensieve banen als exploratie, drilling,
bouw en manufacturing.

Werkcategoriën

Banen worden gecreëerd voor mensen met verschillende expertises en competenties. Onderzoekers en
ingenieurs ontwikkelen nieuwe geothermische velden en ervaren technici zijn nodig voor het bouwen en
onderhouden van nieuwe geothermische energiecentrales.
De geothermische energieindustrie heeft op de volgende arbeidssectoren een positieve invloed m.b.t.
economische activiteit en werkkansen:
•
•
•
•
•
•
•

Leveranciers van mechanische equipment en ruwe materialen;
Consultants en contractors in de exploratie van geothermische resources;
Boor en well service bedrijven;
Milieu consultants (vergunningen, monster tests, etc.);
Geothermie ontwikkelaars (project ontwikkeling, uitvoering, veiligheid etc.);
Geothermische energiecentrale operators en beheer & onderhoud medewerkers;
Onderzoekers voor Research & Development.

Locale banen

Omdat geothermie technologien locatie-specifiek (geologie
varieert in Europe en kennis van locale omstandigheden is
essentieel) en capitaal-intensief zijn, wordt de nodige
capaciteit aan exploratie managers, resource ontwikkelaars,
construction engineers en beheer & onderhoud personeel
gedekt door de lokale arbeidsmarkt, terwijl het nodige
equipment door internationale bedrijven gemaakt wordt.
Naar schatting wordt 85% van de waardeketen in de
Europese Geothermie op de Europese markten
gerealiseerd. In de toekomst zal deze verhouding naar
verwachting niet veranderen omdat het grootste deel van
de geothermie-gerelateerde banen niet geëxporteerd kan
worden.

Opleiding en training

Werkkansen in de geothermische industrie nemen naar verwachting toe, terwijl er een (tijdelijk) gebrek
aan beschikbare expertise en manpower kan ontstaan.
Een goed opleidingsaanbod voor geothermiegerelateerde thema’s is belangrijk om lange termijn
behoeftes aan specifieke kennis te kunnen waarborgen. Hiervoor is er een goede opleidingsinfrastructuur noodzakelijk, zowel op het niveau van
technische-wetenschappelijke basisopleiding (technische universiteiten) als op het niveau van werkbegeleidende training (consultants). Om dit te
kunnen bereiken is er nauwe samenwerking nodig
tussen alle betrokken organisaties.
Samenwerking tussen opleidingsinstituten en bedrijven is essentieel om een netwerk te creëeren dat snel
en efficient kan reageren op de kennisbehoeftes van de arbeidsmarkt.

Werkgelegenheid actie plan

Het potentieel van de geothermische industrie kan alleen gestimuleerd worden door werknemers te
werven en te binden. Bedrijven en organisaties zullen maatregelen moeten opstellen die hun in staat
stellen om de nodige expertise en gekwalificeerde werknemers te acquireren.









Creëer kaders die de ontwikkeling van geothermische energie mogelijk maken door een duideijke
en eenvoudige regelgeving en financiele stimulansen.
Creëer Networks for Geothermal Energy Education and Training samen met industriele bedrijven,
universiteiten en onderzoekscentra met kennis in geothermische energie-gerelateerde
disciplines: geowetenschappen, materiaalwetenschappen, mechanical engineering, computer
wetenschappen, economie en rechten.
Ontwikkel cursussen over geothermie in samenwerking
met universiteiten in vakken als engineering, bio- en
geowetenschappen, business administration en financiën en ontwikkel nieuwe cursussen op het gebied
Geoscience and Mechanical Engineering.
Acquireer werknemers vanuit aanverwante industriën.
Promote de mobiliteit van werknemers in Europa.
Creëer internationale csamenwerking in EGS.

