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‘Ontwikkelingen op de (regionale)
arbeidsmarkt: wat zijn de
knelpunten en wie lost het op’

Hoe staat het er voor?

Presentatie voor de "Goeroe-avond" van het AB Noorderlink
Witte Zaal van de Mediacentrale, Groningen, 18 april 2016

Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen,
Economische Geografie, Postbus 800, 9700 AV Groningen
Email: jouke.van.dijk@rug.nl

Website: www.joukevandijk.nl
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Ontwikkeling werknemersbanen 2008-2016
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Ontwikkeling werkloosheid 2008-2016

Nieuwe banen: 4ekw2014-4ekw2015: + 97.000, w.v.
Zakelijke diensten (uitzendkrachten): + 85.000;
(Detail)Handel, vervoer en horeca: + 41.000;
Maar: Zorg en Welzijn: – 24.000!

Bron: UWV, 2016

Crisis: explosieve stijging
werkloosheid juli 2011 – maart 2014!
Nu langzame daling

Is de crisis nu voorbij of komt er weer een nieuwe dip?
Bron: UWV, 2016
Niemand weet het!
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Toename lopende WW-uitkering jan 2010 – aug 2015
Vooral grote stijging in de Zorg vanaf 2012
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Aantal uitkeringsgerechtigden 2002-2014
WIA/WAO

Onderwijs

WW-uitkeringen
Bijstand
Wajong

Bron: UWV, 2015
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Trends
1.
2.
3.
4.
5.

Economische groei stagneert: crisis is nog niet over, wel licht herstel
Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af; Nieuw: 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

Structurele trends
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Ontwikkeling werkgelegenheid

Bron: Louter, 2011

Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen per inwoner 15-64 jaar 2004-2014

Bron: Bureau Louter, 2015
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Werkloosheidverschillen tussen landsdelen worden kleiner
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Maar de verschillen binnen
de landsdelen nemen toe!

Bron: UWV, 2014
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WWB
> 44

Wajong
> 21

NARSC November 2010 | 14
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WW > 38

Personen met uitkering
per 1000 v.d. bevolking 15-65 jaar
Maart 2015 Nederland
Alle grijze gemeenten doen het beter
dan Nederland! In het Noorden zijn dat
alleen: Ten Boer, Vlieland,
Terschelling en Schiermonnikoog
Aantallen in het Noorden: (NL)
WW
49.000 (430.000)
Bijstand 59.000 (488.000)
Wajong 33.000 (248.000) 1.166.00
Totaal 141.000

Bron: CBS, 2015
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Steeds meer
flexbanen en
zzp-ers
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Werknemers flexibele baan
Werknemers vaste baan
Zelfstandigen zonder personeel

Demografische trends

Zelfstandigen met personeel

Bron: CBS, Nederland in 2015.

Bevolkingsontwikkeling 2010-2025
Totale bevolking
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Bevolkingsontwikkeling 20-64 jarigen 2012-2025

Bevolking 15-64

Groningen

Leeuwarden
Drachten

Heerenveen

Vergrijzing grotere
impact dan krimp!

Assen

Bron: CAB, 2012
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Ruimtelijke
uitsortering via het
roltrap model:
jongeren gaan naar
de stad voor hoger
onderwijs

Ontwikkeling bevolking stad Groningen
Groningen groeit: 200.000
inwoners in oktober 2014!

Veel studenten: o.a 6.000
uit het buitenland!

Maar: braindrain is
vooral binnen het
Noorden i.p.v. naar
de Randstad
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Hoger opgeleiden
concentreren zich in
stedelijke gebieden
met HBO of WO.
GEVOLG:
krimpregio’s langs de
kust en de grens,
waar ouderen en
laag opgeleiden
overblijven en
banen verdwijnen
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Robotisering en
Automatisering
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Beroepen komen en gaan …

Bron: Dagblad van
het Noorden,
26 november 2014

Bron: Deloitte
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Mutatie in aandelen beroepsniveaus 2003 - 2014

Bron: NRC 17 mei 2014

Maakindustrie terug?
Inzetten op reshoring?

Toenemend polatisatie: maar in Fryslân sterker dan in Flevoland
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Naar een inclusieve
arbeidsmarkt: iedereen
doet mee?
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Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!
Dat is het idee achter de participatiesamenleving. Maar hoe
zorgen we er echt voor dat iedereen zijn of haar talenten kan
benutten?
• Waar liggen binnen kansen op het terrein van de
inclusieve arbeidsmarkt?
• Welke kansen zijn er voor medewerkers op de MBO-niveaus 1 & 2?
• Welke goede voorbeelden zijn er? En wat kunnen we daarvan leren?
• Welke knelpunten zijn er voor het creëren van een inclusieve
arbeidsmarkt?
Maakt u zich hier druk over?
Is dit uw probleem?
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Participatiewet: quotum: bedrijven
> 25 werknemers verplicht 5%
arbeidsgehandicapten te nemen
Helpt dat?
Niet direct! Heel veel gemeenten
hebben een grotere doelgroep dan
het maximaal beschikbare aantal
quotum banen zelfs als alle
bedrijven > 25 voor 100% meedoen!
Failliete bedrijven willen we ook niet!
 Hoe lossen we dat op?
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Benodigde vaardigheden voor de

21ste
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eeuw:

Maximaal scholen!
Maar: niet iedereen kan
MBO-4 halen

Werken in Duitsland?

Toenemend belang van
algemene vaardigheden die
zorgen voor aanpassingsvermogen
Moeten zgn. ‘pret’ opleidingen
als dierverzorging, kapster
sportinstructeur worden afgeschaft?
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Ontwikkeling werkloosheid, Nederland, Duitsland en België
:

…..

Nederland

Duitsland

Nederland
Duitsland
Belgie

Grenspendel:
NL  DLD: 8.900,
w.v. 3.400 Nederlanders
DLD  NL: 35.700,
w.v. 16.000 Nederlanders
die in Duitsland wonen
Verder:
24.700 Nederlanders wonen
en werken in Duitsland
27.400 Duitsers wonen en
werken in Nederland
Weterings, A. & G. van Gessel-Dabekaussen (2015)
Arbeidsmarkt zonder grenzen. PBL/CBS
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Het regionale arbeidsmarktprobleem

Zijn kansen dan zo groot?
›
›
›
›
›
›
›
›

Voldoende kennis over aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt? Nee
Kan dat beter? Ja, maar in zeer beperkte mate
Kwantitatief: te weinig banen, ook in zorg en techniek
Maar: er is werk zat, bijvoorbeeld in de zorg
Vergrijzing – Krimp: jongeren vervangen door ouderen?
Verdringing MBO-ers door hoger opgeleiden, buitenlanders?
Grenspendel stimuleren of juist beperken?
Maatschappelijke tweedeling hoger/lager opgeleiden? Sociale
uitsluiting en ruimtelijke uitsortering? Verloren generatie?
› Is die kloof oplosbaar door scholing, innovatie, job carving?
› Decentralisatie van arbeidsmarktbeleid naar gemeenten

(Online) Actieve vacatures,
April-sept 2015
als % of werkzame
Beroepsbevolking in 2012
Bron: Jobfeed / Eurostat

.

| 39

| 40

Wie moet wat gaan
doen?

Wie moet wat doen  4 x O

| 42

| 41

› Ondernemers: banen creëren, innoveren, investeren in scholing,
stageplaatsen, leven lang leren, ook: arbeidsgehandicapten aannemen.
› Onderwijs: flexibeler onderwijsprogramma’s, docenten en leerlingen
moeten naar bedrijven, meer aandacht voor adaptief vermogen (21st
Century Skills) naast vakkennis; onderwijs moet ook leuk zijn.
› Opleiden voor een loopbaan, niet voor een baan; een beroeps-opleiding
is geen bedrijfsopleiding; leven lang leren.
› Overheid: bedrijven faciliteren en stimuleren, ‘ontzorgen’ van
werkgevers, flexibeler regels voor BBL; Onder minimumloon: netto =
bruto? Basisinkomen? Anders denken over arbeid? Naar Duitsland?
› Ouders/Leerlingen: besef dat investeren in jezelf nodig is!
› Los het samen op in plaats van te klagen dat de andere partijen
het niet goed doen, niet snappen, niet willen, niet kunnen, etc.

Dank voor uw aandacht
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