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Waar gaan we het over hebben?

De regionaal economische
ontwikkeling van de regio
Groningen: hoe verder?

• Korte geschiedenis: hoe is de economie van Groningen
geworden wat het nu is?
• Economische en bevolkingsdynamiek binnen de regio
• Hoe onderscheidt de regio zich van andere regio’s in
Nederland, Groningen wat is het nou voor een regio?

Presentatie voor Statenleden van de Provincie Groningen,
Provinciehuis Groningen, 22 december 2021

Jouke van Dijk

• Kansrijke ontwikkelingen, Corona, Lelylijn en Deltaplan

Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse, Rijksuniversiteit Groningen,
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen; Voorzitter Vakgroep Economische Geografie

• Braindrain (of schoonexport product?)

Voorzitter SER Noord-Nederland
Email:jouke.van.dijk@rug.nl

• Arbeidsmarkt en Energietransitie (en Waterstof)
• Discussie

Website: www.joukevandijk.nl
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Bedreigd Bestaan (1959)
30 november 1959 eerste exemplaar uitgereikt aan Commisaris van
de Koningin W.A. Offerhaus.
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Trends op de arbeidsmarkt en de regionale economie
1.
2.
3.
4.
5.

Maart 2020: Krappe arbeidsmarkt  Corona  Nu weer, hoe verder?
Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af, tenzij doorwerken na 65
Verschillen tussen landsdelen nemen af, binnen landsdelen toe
Economische herstructurering, meer diensten, energietransitie
Kennisintensivering, ICT-revolutie, opleidingsniveau stijgt: maar ook
250.000 analfabeten en 1,5 miljoen laaggeletterden
6. Banen op MBO-2/3 niveau verdwijnen door robotisering en automatisering
en die banen komen niet weer terug, maar wel andere!! Basisbanen??
7. Lossere relatie woon-werk locatie, thuiswerken, zelfrijdende auto
8. Veranderende arbeidsverhoudingen (flexibiliteit, ZZP, leven lang leren)
9. Veranderende competentie-eisen  21st century skills
10. Decentralisatie van (arbeidsmarkt)beleid door rijk naar gemeenten
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Hoe staat de regio
Groningen er voor?

6

1

7

Ontwikkeling werkgelegenheidsgraad: banen per 1000 inwoners 15-64

Groei 1973-1995

Stand 2015 aantal arbeidsplaatsen/inwoner 15-64 jaar en groei 1995-2015

Stand 2015

Groei 1995-2010

Groei 1995-2015

Bron: Bureau Louter
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Werkgelegenheidsgraad: aantal banen per
1.000 inwoners 15-65 jaar lager dan NL

Groei banen per
COROP-regio tussen
1996 en 2020:
- Groningen blijft
achter
- Delfzijl enige regio
met afname banen

Drenthe
Friesland
Groningen
Noorden

“Langmanrapport” ofwel “Kompas
voor het Noorden”: in 1996
achterstand van 43.000 banen om
werkgelegenheidsgraad gelijk te
trekken met gemiddelde Nederland.
In 2020 is dat: 99.000 banen! 
Achterstand Noorden is 2x zo groot!

Nederland
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Banengroei 2006-2018 in Groningen vooral in de diensten
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Grote verschillen in banengroei binnen de provincie: Stad
en Westerkwartier beter dan Bevingsgebied en O-Gron.
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Waar wonen de mensen die in de stad
Groningen werken?

Het gaat vooral
uitstekend in de stad
Groningen
Van 2014‐2018 banen‐
groei, vooral in de:
‐ Commerciële dienst‐
verlening (ICT)
‐ Gezondsheidszorg en
‐ Handel/Horeca
Bron: DvhN 20 december 2018
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Bron: DvhN 4 januari 2019
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Werkloosheid provincie Groningen blijft iets
hoger 2003 - 2019, maar verschil is klein

Positie van stad Groningen bij de 10 grote steden
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Effect corona op werkgelegenheid in 2020
Veel Krimpsectoren
Groei sectoren

Tweede kwartaal 2021:
Groningen 3,8%
Nederland 3,3%
Verschil is klein!
Groningen
Nederland

Bron: UWV
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Noordelijke
arbeidsmarkt
iets minder
gevoelig voor
Corona dan
Nederland.
Hier minder
krimp en
meer groei
sectoren
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Voorspelling Rabo research
zomer 2020: Delfzijl krijgt
de grootste klappen
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Achteraf blijkt dat in 2e kw
2021 mee te vallen tov 2019
Amsterdam/
Schiphol
meest
getroffen
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Spanning op de arbeidsmarkt is nu overal!
2020 2ekw
2021 2ekw

Werkloze beroepsbevolking
Open Vacatures
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Aantallen openstaande vacatures en
werklozen naar provincie

Groningen
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Groningen
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Er zijn nog 54.000 werkzoekenden beschikbaar
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Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!?

Verschil in inkomen ook en dat neemt toe van 2006-2015

De centrale vragen voor de participatiesamenleving:
1. Hoe zorgen we er voor dat organisaties kwantitatief en
kwalitatief aan goed geschoold personeel komen?
2. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zijn of haar talenten
kan benutten in een passende baan?
Dit zijn nog steeds de relevante vragen, maar de context is
met corona wel even heel snel heel anders geworden.

Stad
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Westerkwartier

Bevings- Oostgebied Groningen
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Stad heeft meeste mensen in de bijstand
Stad Wester- Bevings- Oostkwartier gebied Groningen
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Uitkering Sociaal Domein (WMO,
Jeugdwet en Participatiewet) aan
gemeenten Bedrag per inwoner
als afwijking van het landelijke
gemiddelde, 2017 uitgedrukt als
procentuele afwijking van het
landelijk gemiddelde
Gemeenten in Oost-Groningen
krijgen meer (soms > 50%) dan
het landelijk gemiddelde
WSW de grootste werkgever
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Bron: Coelo, 2018
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Arbeidsparticipatie en besteedbaar
inkomen zijn lager in Groningen
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Armoede per gemeente (in procenten en in aantallen)

Armoede vooral
in grote steden
en Oost‐
Groningen
Bron: CBS (IPO ’01‐’14), SCP‐bewerking
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% miljonairs
huishoudens
per 1 jan. 2020
 lager in
Groningen

Brede welvaart: er is meer dan werk en inkomen!
Vinden vooral jongeren!
Groningen
scoort nogal
laag, ook
vanwege andere
voorkeuren die
hun welvaart
verhogen dan in
andere regio’s

33

34

Er is meer dan werk en inkomen!
Vinden vooral jongeren
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Aandeel gelukkige inwoners laagste in Groningen

Nederland

Groningen
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De plaats waar
je geboren ben
heeft veel
invloed op je
toekomstige
carrière en
inkomen en dan
is Groningen
geen gunstige
startregio.

Demografische
ontwikkelingen
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Bevolkingsgroei vanaf 1990: grote verschillen binnen
provincie: Stad wint, Westerkwartier volgt goed, rest krimpt
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Bevolkingsprognose 2020-2040: krimp!
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Vergrijzing (% 65+) neemt verder toe van 2018–2035
% 65+ in 2035

% 65+ in 2018
Vergrijzing: meer
vraag + kleinere
beroepsbevolking
Hoe lossen we
dat op?

Nederland

Groningen

41

42

7

| 43

43

| 44

44

| 45

| 46

Hanze, RUG, UMCG, R&D: veel banen!
Groningen
Direct
24.000
19% Indirect 5.000
Totaal 29.000 banen
19% totale werkgelegenheid
Indirect rest NL: 9.000
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Bestedingen medewerkers + studenten: 970 +
640 = € 1.600 miljoen = 30% Loonsom stad
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Herkomst en bestemming van RUG studenten
• 65% van de in het Noorden geboren WO studenten krijgen
een diploma van de RUG, 35% gaat naar elders vooral TU
• 47% van de RUG studenten is uit het Noorden afkomstig en
dus 53% van buiten het Noorden
• Twee jaar na afloop na
de studie woont 49%
van de RUG afgestudeer‐
den in het Noorden. Vier
tot zes jaar na afstude‐
ren is dit aandeel gezakt
tot respectievelijk 40%
en 36%.
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Groei aantal banen kenniscluster vgl.
met de totale economie 2005-2018
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Waar liggen de kansen
voor het vergroten van de
Brede Welvaart?

Groei banen Den Haag / Eindhoven
kenniscluster

Groningen

Groei alle banen
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RIS3, Deltaplan

Doel is het vergroten
van de Brede Welvaart:
waar liggen de kansen?
SER Noord-Nederland:
1. Energietechniek en -transitie;
2. Groene chemie;
3. Smart Industry;
4. Agrifood & Health;
5. Watertechniek;
6. Digitalisering;
7. Toerisme.
Cruciaal: Human Capital, ofwel
geschikt personeel
Kennis?  Universiteit van het
Noorden
Meer inwoners?  Deltaplan
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Er is heel veel geld, regionaal (NPG 1,15 miljard),
nationaal (Groeifonds) en Europees (> 500
miljoen), maar tot nu toe ontbreekt een integrale
visie op de besteding en hoe dit te organiseren.

Morgen: aanbieden
Advies SER NN
hierover aan
gedeputeerde
Rijzebol
54
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Grote forensen stromen
over steeds langere
afstanden van vooral
hoger opgeleiden:
ZZP-ers + het
“Nieuwe Werken”:
geen vaste werklocatie,
meer thuiswerken
cruciaal:
+ Mooi Wonen
+ Broadband ICT
+ Zelfrijdende auto?
+ Lelylijn?
Lager opgeleiden zijn
56
veel
minder mobiel

OECD (2014) Territorial Review for the
Netherlands ”Functional Urban Areas”
Advies OECD:
* Enhance economies of agglomeration
in NL by improving connectivity
between functional urban areas.
* The National Policy for Infrastructure
and Spatial Planning needs to further
take into account the input and
participation of all provinces in the
definition of national priorities.
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Bron: Stad en Land, CPB, 2010
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Investeren in het
spoor:
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Lelylijn
Saksenlijn

+ het aanbod 140.000
huizen te bouwen!
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Gevolg corona?
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Verhuisde personen april-december 2020vooral uit Randstad!
Periferie
RandStad
Intermediar

Migratiestromen
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Randstad – Intermediair:
In: 15.700 < Uit: 19.400
Randstad – Periferie:
In: 27.300 < Uit: 36.500
Intermediair – Periferie
In: 17.700 < Uit 20.200
Randstad verliest,
Periferie wint!
Migratiesaldo
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WEC: Wereld Erfgoed Centrum Lauwersoog

Mooi icon, met zeehonden als verdienmodel?
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Groningen is erg onbekend:
toeristen die in Groningen
geweest zijn, zijn lovend
(cijfer 7,8), maar die er niet
recent geweest zijn niet: 6,4

Er wonen 15
miljoen mensen
binnen 500 km
afstand: een hele
grote potentiële
toeristen markt!

Waarom is toerisme
geen topsector in
het EZ-beleid van
de provincie
Groningen? 64
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Energietransitie
Energie transitie is noodzakelijk volgens heel velen
Maar hoe dat moet en wie dat moet betalen is minder helder
Wind, zon, aardwarmte of kernenergie? Rol waterstof?
Wat zijn de kansen en bedreigingen voor het Noorden?
Wat is het draagvlak bij de bevolking?
Noorden heeft energie als topsector, maar ook
aardbevingsproblematiek door aardgaswinning
• Hoeveel banen verdwijnen er of komen er bij? En waar en
wanneer komen die banen? Komt er werkloosheid of is het
probleem juist gebrek aan goed personeel?
• En moeten we inzetten op projecten die meer banen opleveren
of juist minder banen bij deze krappe arbeidsmarkt?
•
•
•
•
•
•
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Windmolens,
Zonnepanelen,
Waterstof ???
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Natural gas value chain Northern Netherlands
Banen:

Valt erg mee, want aardgaswinning zelf
vergt weinig arbeid en distributie blijft.
Andere energie maken vergt meer arbeid.
MAAR: argument heeft wel veel geld
opgeleverd via Joint Transition Fund!
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2.300 +

2.574 +

16.449
= ca. 20.000
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Inzetten op Waterstof?
• Waterstof is een energiedrager, geen energiebron
• Hoe maak je waterstof: groen, blauw, grijs of paars? Wat kost
dat? Is het duurzaam, bijv. vergeleken met elektrificeren?
• Waar gebruik je waterstof voor? Industrie (Tata Steel, Aldel?)
Vervoer (auto, bus, trein, schepen, tractoren?) Huizen?
• Is waterstof bij uitstek een unieke kans voor het Noorden waar
9 miljard in geïnvesteerd moeten worden voor 100.000 banen?
• Wat zijn de alternatieven voor energieopslag: ijzerpoeder, zout
pilaren, waterbassins (plan Lievense)?
• Biedt waterstof meer kans op vergroten brede welvaart dan
bijv. investeren in Toerisme of de Lelylijn / Deltaplan? Wanneer,
2030, 2050? Wat heeft de burger in Loppersum er aan?
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Beter: vervoer zoveel mogelijk
elektrificeren en waterstof
reserveren voor industrie
73

| 74

74

| 75

| 76

PBL: Energie transitie zorgt voor (nog meer)
krapte op de arbeidsmarkt, ook in Groningen!

Kernenergie:
nog steeds de
olifant in de
kamer?
Is kernenergie
groen?
Europa oneens:
Duitsland tegen
Frankrijk voor

En dan ook nog 100.000 banen voor de waterstofeconomie?

75

76

| 77

| 78

Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!?!

Universiteit van het
Noorden biedt
kansen door te
verbinden met
bedrijven in de
regio.

De centrale vragen voor de participatiesamenleving:
1. Hoe zorgen we er voor dat organisaties kwantitatief en
kwalitatief aan goed geschoold personeel komen?
2. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zijn of haar talenten kan
benutten in een passende baan?

Maar ook door nog
meer studenten:
mooi schoon
exportprodukt!

77

+ Hoe krijgen we de energietransitie voor elkaar?
Hoe realiseren we meer brede welvaart voor alle Groningers?
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Conclusie

Dank voor uw aandacht

• De regionale economie van Groningen doet het goed, vooral de Stad en
Westerkwartier, maar het Noorden en Oosten blijven achter.
• Er is veel banengroei, maar ook werkloosheid en armoede.
• Een grote groep doet niet mee, soms al van generatie op generatie
• Hoe creëren we een gezonde regionale economie met verdienvermogen
waar iedereen mee kan doen? Er is veel geld via NPG, JTF, EFRO etc.
• Inzetten op kapitaalintensieve industrie in de chemie en de
energietransitie, windmolens, waterstof, kerncentrale, datacentra?
• Inzetten op wonen, toerisme en kennis (Universiteit van het Noorden)?
• Investeren in mensen: scholing en Leven Lang Ontwikkelen?
• Wat draagt direct of indirect het meest bij aan de brede welvaart, ofwel:
wat heeft de burger in Loppersum en Oude Pekela eraan?
• Dit vergt een integrale visie en organisatie en die ontbreekt nu vaak nog.
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