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Oost-Groningen: op eigen kracht
› Oost-Groningen heeft veel om trots op te zijn: rijke historie met
regionale welvaart in landbouw en de industrie en er is voldoende
ruimte, de lucht is schoon, de dorpen en steden mooi.
› Oost-Groningen heeft ook veel om zich zorgen over te maken:
zwakke sociaal-economische structuur, veel lager opgeleiden en
lage dynamiek leiden tot hoge werkloosheid, lage inkomens en
inactiviteit, afhankelijkheid van sociale zekerheidsregelingen en
armoede.
› Oplossingen komen niet van buiten. Oost-Groningen zal op eigen
kracht een ontwikkelingsperspectief moeten zien te vinden in de
richting van een inclusieve samenleving.

DvhN, 4 juni 2014
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Economische groei stagneert: crisis is nog niet over
Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af; aardbevingen
Regionale verschillen nemen af en positie Randstad verschuift
Economische herstructurering naar meer diensten gaat door
Kennisintensivering, ICT-revolutie, opleidingsniveau stijgt: maar ook
250.000 analfabeten en 1,5 miljoen laaggeletterden
6. Banen op MBO-2/3 niveau verdwijnen en komen niet weer terug
7. Toenemende mobiliteit,‘Nieuwe Werken’ (migratie, pendel en wonen)
8. Veranderende arbeidsverhoudingen (flexibiliteit, ZZP, leven lang leren)
9. Veranderende competentie-eisen  21st century skills
10. Decentralisatie van (arbeidsmarkt)beleid door rijk naar gemeenten

Hoe staat OostGroningen ervoor?
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Dynamiek van de
regionale economie,
1995-2008 in
landelijke regio’s
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Groei BBP/inwoner

‘96-09 Groei werkgelegenheid
Nederland

NL

 Oost-Groningen
zeer lage dynamiek
T.o.v. gemiddeld economische groei in
stedelijke corops 1995-2008 (=91%)
Laag: <75%
Gemiddeld: 75-90%
Hoog: >91%

Oost-Groningen
Bron: SCP, 2014
Dorpenmonitor

Oost-Groningen
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Ontwikkeling werkgelegenheid

Noord-Nederland: twee
”Functional Urban
Areas”: Leeuwarden en
Groningen (OESO, 2014)

Bron: Louter, 2011

Stedelijke gebieden zijn
de trekkers van een regio
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Werkloosheidverschillen tussen landsdelen worden kleiner
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Maar: grotere werkloosheidsverschillen binnen landsdelen!
WW-uitkeringen
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Wajong

Bijstand: WWB
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Totaal Bedrag Uitkeringen aan
gemeenten per inwoner 2013
uitgedrukt als procentuele
afwijking van het landelijk
gemiddelde
Veerkracht van de
arbeidsmarkt is laag
in Oost-Groningen:
kans op herstel 4x
lager langzamer dan
in de Randstad

Gemeenten in Oost-Groningen
krijgen meer (soms >30%) dan het
landelijk gemiddelde
Bron: Coelo, 2013
Rijksuitkeringen aan gemeenten
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Bron: Dagblad van het Noorden, 14 november 2014
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Demografische trends
Bron: Dagblad van
het Noorden,
4 maart 2015
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Bevolkingsontwikkeling 2010-2025
Totale bevolking

Bevolking 15-64

Ruimtelijke
uitsortering via het
roltrap model:
jongeren gaan naar
de stad voor hoger
onderwijs

Oost-Groningen:
Krimp + Vergrijzing!
 Beroepsbevolking
neemt af
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Roltrap en ruimtelijke concentratie
Hoger opgeleiden
concentreren zich
in stedelijke
gebieden
Oost-Groningen:
zeer laag
opleidingsniveau
Bron: KAW, 2012
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Scores Woonfactoren
Ommeland/Stad
Woonomgeving
Basisvoorzieningen
Plusvoorzieningen
Overlast&Veiligheid

Proefschrift Rixt Bijker
(januari 2013): Er zijn ook
veel migranten naar de
minder populaire rurale
gebieden!
Als je maar wel snel naar
de stad kunt, dus goede
verbindingen cruciaal,
inclusief snel internet

+ - +
- +
+ -

Smaken verschillen!
Bron: Bureau Louter, Waar willen we wonen 2011
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Ontwikkeling werkgelegenheidsstructuur
Nederland

Robotisering en
Automatisering

MBO

(CBS, statline/bewerking RUG)

Noord-Nederland
MBO

Veel van de ca.1 miljoen banen in NL op MBO 2 en 3 niveau
zullen verdwijnen  startkwalificatie MBO-4?
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Beroepen komen en gaan …

Bron: Dagblad van
het Noorden,
26 november 2014
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Bron: NRC 17 mei 2014

Vragen onderkant arbeidsmarkt:
1. Hoe groot is het probleem?
2. Kunnen we het oplossen (en hoe dan)?
3. Willen we het oplossen en wie doet dat dan?
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De omvang van het probleem in Oost-Groningen
2014 (CBS Staline)

ABW/WWB/WIJ (tot 65) (september)

4.000

WSW (eerste halfjaar)

3.000

Totaal AO (4e kwartaal)
WAO
WAJONG
WIA/WGA/WAZ

10.500

WW (4e kwartaal)

4.500
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Afbakenen  re-integratie mogelijk?
(Bron: Sol, Glebbeek en Edzes)

Afstand tot de reguliere arbeidsmarkt:
Nee
Ja
Overbrugbaar
Banen

4.500
3.500
2.500

TOTAAL ca. 22.000

Afdoende
motivatie

Match

Re-integratie
overbodig
Banen
creëeren
Taaksplitsing - Job
Carving

Controle
Prikkels en
Sancties
Work first

Informatie
Bemiddeling
Matching

–

Niet overbrugbaar
Niet
mogelijk:

Re-integratie

Loon-subsidie
Compensatie
productiviteitstekort
KAN werken

Sociale en
psychologische training
Wegnemen
practische
barrieres

Subsidiering
loonkosten
Aanpassen
arbeidsplek
Afdekken
risico’s

Naar
beschermde
arbeid
WSW
Uitkering

Scholing /
training

Re-integratie
werkt niet
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Financieel Dagblad,
28 maart 2015
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Participatiewet: quotum 5%
arbeidsgehandicapten bij bedrijven
> 25 werknemers
Helpt dat?
Nee! Heel veel gemeenten hebben
een grotere doelgroep dan het
maximaal beschikbare aantal
quotum banen zelfs als alle
bedrijven > 25 voor 100%
meedoen!
 Quotum regeling lost probleem
van Oost-Groningen niet op!
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Benodigde vaardigheden voor de

21ste

eeuw:
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Innovatie en
ondernemerschap

Maximaal scholen!
Toenemend belang van
algemene vaardigheden die
zorgen voor
aanpassingsvermogen
Maar: niet iedereen kan
MBO-4 halen
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Steeds meer ZZP-ers

Hennepteelt?
Legaal wiet kweken?
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Duitsland?

Werkloosheid over de
grens in Duitsland is
lager (maart 2013)
Maar: zijn de
vacatures geschikt
voor Oost-Groningse
werklozen?

NARSC November 2010 | 46
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Bereikbaarheid van banen, met en zonder grens

Grenspendelaars naar DLD,
2008-2012
Source: IAB, 2015

Aantallen zijn klein en constant!

Atlas voor Gemeenten (2014) Groeien aan de grens

| 47

Van probleem naar
oplossing

| 48

Vier verklaringen voor verschillen Oost-Groningen
met andere regio’s
1. Oost-Groningen is niet uniek, wel extreem
Vraag: Wat is het verdienvermogen, de ontwikkelkracht en
de leefbaarheid, en hoe kan deze worden versterkt? Is
een focus op enkel werkgelegenheidsstimulering in het
gebied zelf een realistisch perspectief of moet juist meer
worden ingespeeld mobiliteitsbevordering, huisvesting
en onderwijs?
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Vier verklaringen voor verschillen Oost-Groningen
met andere regio’s
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Vier verklaringen voor verschillen Oost-Groningen
met andere regio’s

2. Oost-Groningen is uniek door gebiedseigen
kenmerken

3. Oost-Groningen voert beleid minder efficiënt uit en
toont minder bestuurskracht

Vraag: De vraag is hier welke assets Oost-Groningen kan
benutten (landbouw, natuur, water, ruimte?) en welke
bedreigingen (inactiviteit, onderwijs, zorg) moeten worden
beantwoord?

Vraag: Hoe kunnen we de efficiency en de bestuurs- en
uitvoeringskracht verder vergroten?
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Vier verklaringen voor verschillen Oost-Groningen
met andere regio’s
4. Oost-Groningen kent eenzijdige economische
structuur en/of heeft onbenut economisch potentieel
Vraag: welke investeringen in de sociaal-economische
structuur kunnen bijdragen aan de realisatie van een
inclusieve arbeidsmarkt oftewel een arbeidsmarkt waarin
iedereen meedoet in plaats van aan de zijlijn staat?
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Lost het probleem zich niet
vanzelf op?
› Volgens onderzoekers van E,til uit
Maastricht wel! Zij voorspellen:
› Werkloosheid Oost-Groningen daalt
sterk tot 4,3% in 2019 en wordt
minder dan de helft van die in de
hele provincie Groningen 8,6%.
› Problem solved?
NOA, Maart 2015. Onderzoek in opdracht van de drie
noordelijke provincies en de vier grote gemeenten
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Oplossingsrichtingen
› Benut de unieke capaciteiten van het gebied!
› Creëer nieuwe banen: innovatie & ondernemerschap (ZZP-ers);
export, toerisme, wonen
› Betere scholing (maar niet iedereen kan MBO-4 halen)
› Grotere mobiliteit: wonen in Oost-Groningen, elders werken
› Meer profiteren van Duitsland (Duits leren)
› Experimenten, bijvoorbeeld met basisinkomen, jeugdzorg, etc.
› Wat nog meer ????
› En het moet allemaal tegelijk!
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Dank voor uw aandacht
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