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Regionaal werkgelegenheidsbeleid:
werk voor iedereen en overal?
Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Economische
Geografie, Postbus 800, 9700 AV Groningen
Email:jouke.van.dijk@rug.nl

Presentatie voor de expert-bijeenkomst over regionale werkgelegenheidspolitiek van de Werkgroep Arbeid van de Wiarda Beckman Stichting.
Den Haag, 22 mei 2014.
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Zes aanbevelingen in 2007:
1. Steun op de sociaal-democratische traditie
2. Investeer in kennis, innovatie en
ondernemerschap
3. Bevorder participatie
4. Begin bij de regio zelf
5. Boek winst met samenwerking
6. Zorg voor een evenwichtige
taakverdeling tussen
overheden

Trends

Nog zeer actueel,
ondanks dat de wereld
nu heel anders is!
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Economische groei stagneert: crisis is nog niet over
Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af
Kennisintensivering, opleidingsniveau stijgt: maar ook 250.000
analfabeten en 1,5 miljoen laaggeletterden, MBO 2/3 banen verdwijnen
Regionale verschillen nemen af en positie Randstad verschuift
Ruimtelijke concentratie rond steden en ruimtelijk uitsortering van banen,
werkloosheid en bevolking
Toenemende mobiliteit,‘Nieuwe Werken’ (migratie, pendel en wonen)
Veranderende arbeidsverhoudingen (flexibiliteit, ZZP, employability)
Veranderende competentie-eisen en mismatch vraag en aanbod
Decentralisatie van (arbeidsmarkt)beleid door rijk naar gemeenten
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Crisis: explosieve stijging werkloosheid 2012-2013!

Crisis: werkgelegenheid neemt af!

Nederland
Twente
Friesland
West-Brabant
Gem. R’dam

Aug2013
699.600
30.000
31.000
24.000
64.000

Aug2012
475.000
21.000
21.000
16.000
34.000

Toename
+224.000
+9.000
+10.000
+8.000
+30.000

% % ber.bev.
+47%
8%
+44%
10%
+46%
10%
+51%
7%
+88%
20%
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Ontwikkeling werkgelegenheid : schuivende panelen!

Stand en groei materiaal gerichte activiteiten (industrie, transport en distributie)

Bron: Louter, 2011

Bron: Tordoir & Louter, 2013
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Stand en groei informatie gerichte activiteiten(zak.+fin.diensten,hoofdkant., R&D)

Bron: Tordoir & Louter, 2013
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Stand en groei persoons gerichte activiteiten (media,cultu/recrea,onderwijs, zorg)

Bron: Tordoir & Louter, 2013
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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

Vergrijzing groter
probleem dan krimp!
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Waar willen we
wonen?

Hoger opgeleiden
concentreren zich
in stedelijke
gebieden

Bron: Bureau Louter,
Waar willen we wonen 2012
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Grote forensen stromen
over steeds langere
afstanden van vooral
hoger opgeleiden:
ZZP-ers + het
Nieuwe Werken:
geen vaste werklocatie
cruciaal:
+ Mooi Wonen
+ Broadband ICT

Ontwikkeling werkgelegenheidsstructuur (CBS, statline/bewerking RUG)
45

Veel van de ca.1
miljoen banen op
MBO 2 en 3 niveau
zullen verdwijnen
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Lager

Middelbaar
1996

Bron: Stad en Land, CPB, 2010

Hoger

Wetenschappelijk

2011
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Regionale werkloosheidverschillen worden kleiner

Niet-werkende
werkzoekenden

December 2012

(Bron: UWV, 2013)

Juni 2013:
Totaal
636.600
Waarvan:
NL
Geen startkwal. 60%
Langer > 6mnd 62%
< 27 jaar
12%
> 50 jaar
35%
Techniek
27%
Zorg
23%
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Doelgroep Participatiewet 2011
(WWB+WSW+Wajong) 2011, als % van de bevolking 15-64 jaar. Bron: CAB, 2012
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Hoe ziet het regionale arbeidsmarkt probleem eruit?

Het regionale en lokale arbeidsmarktprobleem
› Kwantitatief: te weinig banen  economische crisis, topsectoren
› Kwalitatief: Onderwijs – skills – competenties – arbeidsmarkt: MBO
2 en 3 banen verdwijnen; pretopleidingen; 21st century skills
› UWV: veel vacatures en werkzoekenden in dezelfde regio’s en
beroepsgroepen, ook techniek en zorg. Hoe kan dat?
› Is die kloof overbrugbaar door scholing, job carving?
› Vergrijzing – Krimp: jongeren vervangen door ouderen?
› Sector- en beroepsmobiliteit/ pendel en migratie; zzp-ers
› Verdringing door hoger opgeleiden, buitenlanders
› Decentralisatie van beleid: Participatie wet, WWnV

› Aantal en kenmerken als leeftijd, opleiding, …
› Grote regionale verschillen
› Wat is leidend: vraag werkgever? Kansarme werklozen?
Uitkeringslast?
› Wat gaat er vanzelf? Wie wil en kan ik helpen?
› Keuzes maken:
- Jongeren? Ouderen? Hoog/laag opgeleid?
- Allochtonen, vrouwen?
- Werk naar Werk? School naar Werk? Uitkering naar Werk?
Iedereen helpen lukt niet!
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Afbakenen – re-integratie mogelijk?
(Bron: Sol, Glebbeek en Edzes)

CBS cijfers aanleiding tot maatregelen:

Afstand tot de reguliere arbeidsmarkt:

Nee

Ja
Overbrugbaar

Banen

Afdoende
motivatie

Match

Re-integratie
overbodig
Banen
creëeren
Taaksplitsing

Scholing /
training
Re-integratie

Controle
Prikkels en
Sancties
Work first

Informatie
Bemiddeling
Matching

Sociale en
psychologische training
Wegnemen
practische
barrieres

–

Niet overbrugbaar

Loon-subsidie
Compensatie
productiviteitstekort
KAN werken

Niet
mogelijk:

Subsidiering
loonkosten
Aanpassen
arbeidsplek
Afdekken
risico’s

Naar
beschermde
arbeid
WSW
Uitkering

Re-integratie
werkt niet

0.a. Techniekpact
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› 67 miljoen: 39 miljoen euro bedoeld om
netwerkbijeenkomsten en
inspiratiedagen voor oudere werklozen
te organiseren en gaat 28 miljoen euro
naar scholingsvouchers en
plaatsingsbonussen voor
uitzendburo’s. Er komt geen baan bij!

Social return?
- Bouw
- Ziekenvervoer
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Participatiewet: quotum 5%
arbeidsgehandicapten bij
bedrijven > 25 werknemers
Probleem: heel veel gemeenten
hebben een grotere doelgroep
dan het maximaal beschikbare
aantal quotum banen zelfs als
alle bedrijven > 25 voor 100%
meedoen!
Hoe lossen we dat op?
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De PvdA gelooft in volledige werkgelegenheid?
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› Is het streven naar volledige werkgelegenheid in alle regio’s realistisch?
› Meer banen? Topsectoren? Werk eerlijk delen? En tegen welke prijs?
› Regionaal beleid: wat is het probleem? Innovatie? Onderkant
arbeidsmarkt?  place based smart specialization, inclusive growth
› Wie heeft de regie/geld? Gemeenten of Rijk, Provincie? Werkpleinen? EU?
› Decentralisatie van beleid naar gemeenten: vooral in de uitvoering en het
dragen van risico, maar ze hebben nauwelijks knoppen om aan te draaien
voor het creëren van meer banen!
› Als je als Rijk denkt dat gemeenten het beter kunnen geef ze dan ook het
vertrouwen en de middelen:
• Lagere Rijksbelastingen en meer eigen belastingen voor Gemeenten?
• Gemeenten stellen zelf hoogte van de Bijstandsuitkering vast?
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Zes aanbevelingen:
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Dank voor uw aandacht

1. Steun op de sociaal-democratische traditie
2. Investeer in kennis, innovatie en
ondernemerschap
3. Bevorder participatie
4. Begin bij de regio zelf (place
base smart specialization!)
5. Boek winst met samenwerking
6. Zorg voor een evenwichtige
taakverdeling tussen
overheden

Nog zeer actueel!
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