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Het leek in 2018 een fantastisch plan van de gemeente Den Haag: De Energie 
Academie. Bedoeling was om 580 Haagse werklozen klaar te stomen voor 
een baan in de hard groeiende duurzame-energiesector als installateur en 
zonnepanelenlegger. Of in de altijd-om-goede-vaklui-verlegen-zittende afbouw-
branche: als stukadoor bijvoorbeeld. En wat is dan logischer om de Delftse broers 
Michel en Peet Traub van Traubstuc te vragen om mee te doen? Want die hielpen 
met hun succesvolle Praktijk Opleidingscentrum Stucadoor Haaglanden immers 
al jarenlang werklozen, omscholers, lastige jongeren, schoolverlaters en mensen 
met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ aan een baan als stukadoor. 

“WE BLIJVEN GEWOON DOEN WAT WE ALTIJD AL DEDEN”

TRAUBSTUC BLIJFT ERKENDE 
PRAKTIJKOPLEIDING AFBOUW ONDANKS 
DRAMA MET ENERGIE ACADEMIE

die ze mogen vol smeren. Met schoorstenen, pilaren, 
gekke hoeken. Waar vind je dat? Hoe mooi wil je het 
hebben? Nou, ik dacht, we hebben het voor mekaar.”

Geld op
Maar zoals zo vaak met plannen die te mooi lijken om 
waar te zijn: ze zijn vaak te mooi om waar te zijn. Want 
opeens stopten de betalingen vanuit de stichting, omdat 
er geen geld binnenkwam. “Nee, niet zo gek!”, zegt 

“We sloten twee jaar geleden een contract met de 
gemeente”, vertelt Traub. “We zouden in twee jaar tijd 
120 mensen opleiden tot stukadoor. Wij zouden een 
deel van een groot pand (waar ook ruimte was om de 
andere vakken te leren, red.) inrichten, we zouden het 
allemaal organiseren. Nou, dat hebben we gedaan. Dat 
liep als een dolle. We waren in één klap de grootste stu-
kadoors praktijkopleider van Europa. In een fantastisch 
pand! We hebben hier hokken van 30 vierkante meter 

Armand Landman  / a.landman@noa.nl

Foto: Frank Jansen



AFBOUWZAKEN | 17AFBOUWZAKEN | 17

Traub. “Want ze hadden alles opgemaakt aan allerlei 
adviseurs die meer dan 100 euro per uur kostten.” 
In totaal stak de gemeente in de afgelopen jaren 
1,3 miljoen euro in de Stichting Energie Academie. 
En voor dat bedrag werden uiteindelijk slechts 17 
stukadoors opgeleid die ook bij een bedrijf geplaatst 
zijn. Het geld is nu op en er zijn geen inkomsten. De 
Raad van Toezicht van de Stichting heeft daarom het 
faillissement aangevraagd. En dus zitten de broers 
Traub in een veel te groot pand waarvan ze in hun 
eentje de huur nooit kunnen opbrengen. En met forse 
onbetaalde rekeningen. Maar dat houdt ze niet tegen 
om door te gaan op de lang geleden ingeslagen weg: 
jonge gasten met een krasje opleiden tot stukadoor. 
“Dat deden we voorheen ook al met succes en dat 
zullen we blijven doen. We weten alleen nog niet of 
we in dit pand kunnen blijven”, zegt Michel Traub. 
“Bij deze roep ik NOA-leden die nog social return 
gelden hebben liggen op om zich bij een van de twee 
NOA praktijkopleidingen (Den Haag of Rijsbergen) te 
melden.” 

Premier Rutte
De Energie Academie werd nog maar een jaar gele-
den officieel geopend in aanwezigheid van Haagse 
gemeentepolitici en zelfs premier Rutte. Toch voelde 
Traub toen al nattigheid. “De aantallen klopten vanaf 
het begin al niet. In die Energie Academie zou van 
alles worden opgeleid: installateurs, zonnepanelen-
leggers, isolatiemonteurs, maar ook  betonvlechters, 
metselaars, blokkenstellers en stukadoors. Die laatsten 
zouden wij opleiden, maar van al die andere beroepen 
heb ik nooit iemand gezien.” Ook het aantal van 120 
mensen dat Traub zou opleiden is bij lange na niet ge-
haald. “Zo gaat dat altijd bij de gemeente. Ik werk nu 
al 11 jaar met ze en ze hebben altijd de mond vol van 
prachtige plannen. Maar als puntje bij paaltje komt, 
kunnen ze geen mensen vinden. In het eerste contract 
ging het om 40 man per jaar, later wilden ze er nog 
20 extra opleiden. Nou, ik vond dat nogal ambitieus, 
maar natuurlijk heb ik getekend. Want ik zou immers 
voor 60 man per jaar worden betaald. Maar om 60 

geschikte kandidaten te vinden, moet je er zeker 500 
spreken.” Uiteindelijk kregen de gebroeders Traub 26 
mensen toegewezen waarvan ze er uiteindelijk 17 bij 
stukadoorsbedrijven in de omgeving van Den Haag 
hebben geplaatst. “En je wil niet weten wat daar tussen 
zat”, vertelt Michel Traub. “Ik heb letterlijk les gegeven 
via een vertaalapp op een telefoon. Schreeuwde ik 
iets in het Nederlands in dat ding en die vertaalde dat 
dan naar de taal van de cursist. En omgekeerd. Niet 
normaal.” Uiteindelijk gooit het coronavirus nog meer 
roet in het eten. De Academie moest eerst dicht, ver-
volgens kwam daar een vakantie overheen. Stuk voor 
stuk funest voor de opleiding. 

Gesloopt
Ondanks een groot bedrag aan onbetaalde facturen 
en de stichting die op omvallen staat, verandert er 
voor het Praktijk Opleidingscentrum Stucadoor 
Haaglanden weinig. “Wij zijn gewoon aan het werk”, 
zegt Traub. “Er staan nu een stuk of 10 jongens 
gewoon te smeren in een prachtig pand. En ik zal 
mijn oude contacten weer moeten aanboren om 
geschikte mensen te vinden. Zonder tussenkomst 
van de gemeente. En we moeten aan de buitenwereld 
duidelijk maken dat wij als Traubstuc en als Praktijk 
Opleidingscentrum niet failliet zijn, maar dat alleen 
die stichting Energie Academie niet meer bestaat.” 
En er zal op termijn een oplossing gevonden moeten 
worden voor het pand waar de cursisten les hebben. 
Dat is immers veel te groot en te duur voor de 
stukadoors alleen. Bovendien huurt de bijna failliete 
stichting het pand. En als de huur niet meer betaald 
wordt, moeten de Traub broers er uit. Terug naar de 
oude locatie kan Traub niet, dat pand is ondertussen 
gesloopt. “Daarom was het aanbod van de gemeente 
destijds ook zo mooi”, zegt Traub. “We konden in een 
ander pand, zouden voldoende instroom krijgen. Nou 
ja, het liep dus effe anders. Wij kunnen de huur van dit 
pand alleen echt niet opbrengen. En bovendien: ik ga 
niet én de problemen van de gemeente oplossen en dat 
ook nog zelf betalen. Ik wil graag werken, maar niet 
voor niets.”

Laatste nieuws: compensatie 
Na een urenlange raadsvergadering op donderdag 11 februari heeft de Haagse gemeenteraad 
afgedwongen dat er een door de gemeente te betalen garantiefonds komt om te voorkomen dat 
gedupeerde ondernemers, waaronder Traubstuc en hun NOA Praktijk Opleidingscentrum Stucadoor 
Haaglanden, failliet gaan. Bovendien hoeven de gebroeders Traub voorlopig geen huur te betalen 
voor het pand waarin hun opleidingscentrum huist. Michel Traub geeft aan dat ze nog voor  
475 duizend euro aan onbetaalde facturen hebben uitstaan. 
Verantwoordelijk wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) zag niet veel in het voorstel van 
de Haagse Stadspartij (HSP), maar mede dankzij de steun van collegepartij VVD stemde een 
meerderheid van de raad in met het plan. Van Alphen overleefde stemmingen over een motie  
van wantrouwen en een motie van treurnis ternauwernood. 
Eerder kondigde het stadsbestuur al aan dat er een extern onderzoek naar de gang van zaken 
rond de Energie Academie komt met inzet van forensische accountants die gespecialiseerd zijn in 
het opsporen van economische en financiële delicten. Traub: “Dat wachten we dan maar af. Maar 
voorlopig zijn we uit de brand.” 


