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Waar gaan we het over hebben?

Trends regionale economie en
arbeidsmarkt in Drenthe – Hoe
verder in Drenthe na Corona?

• Hoe staan de regionale economie en
arbeidsmarkt er nu voor?

Presentatie voor Omgevingsplatform Drenthe (OPD)
Webinar, 11 maart 2021

• Trends op de arbeidsmarkt +
Corona + brede welvaart:
hoe verder in Drenthe en
hoe regelen we dat??

Jouke van Dijk
Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse, Rijksuniversiteit Groningen,
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen; Voorzitter Vakgroep Economische Geografie
Voorzitter SER Noord-Nederland
Email:jouke.van.dijk@rug.nl

Website: www.joukevandijk.nl
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Bij de GGD positief geteste personen
27/2/2020 – 22/2/2021

Eerste besmetting in Nederland op 27 februari 2020
10 mrt’20 gaf ik presentatie voor Noorderlink: niks over Corona!
Corona werd op 11 maart 2020 als pandemie erkend
Contactbeperkende maatregelen: eerst voor Noord-Brabant (6
maart) en vanaf 12 mrt’20 voor heel Nederland. In de week
daarop werden de maatregelen verder aangescherpt.
Sinds 1 juni versoepeling (restaurants open) tot 14 okt.’20
Meer beperkingen 14 dec’20 en 23 jan’21 avondklok!
Wanneer weer normaal? Na Pasen? Deze zomer? Nog langer?
Verschil per regio? 3E Golf? Iedereen gevaccineerd?
Wordt alles anders of blijft toch veel hetzelfde?
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N.B. Aantal ziekenhuisopnames en overledenen was
in maart-april 2020 wel veel hoger!
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FD 19 september 2020

GGD gemelde besmettingen per week/gemeente

8-21 april ’20 1-14 juli
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21okt-3nov 16-29dec 10-23 febr’21
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FD 19 september 2020
DvhN 14 september 2020
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DvhN 21 september 2020
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DvhN, 23 november 2020
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FD 17 februari 2021
FD 20 februari 2021
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Effect corona op:
Bestedingen

Afname Consumptie
Huishoudens
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Lockdown 14dec2020
treffen non-food winkels

| 12

Bij de GGD gemelde patienten van 27/2 – 17/11

Horeca, Cultuur,
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Draagvlak voor coronamaatregelen neemt
af, vooral voor de economische maatregelen
FD 26 februari 2021

I&O Research
3 maart 2021

13

14

| 15

Hoe staan de regionale
economie en de
arbeidsmarkt ervoor?
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Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!?
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?

Wat is er anders?
Hoe verder met en na
Corona?

 ofwel: het gaat om brede welvaart!!
Dit zijn nog steeds de relevante vragen, maar de context is
met corona wel even heel snel heel anders geworden.
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Trends op de arbeidsmarkt

1.
2.
3.
4.
5.

Maart 2020: Krappe arbeidsmarkt  Corona  Hoe gaat het verder?
Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af, tenzij doorwerken na 65
Verschillen tussen landsdelen nemen af, binnen landsdelen toe
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 door robotisering en automatisering
en die banen komen niet weer terug, maar wel andere!!
7. Grotere mobiliteit, lossere relatie woon-werk locatie, 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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Maart 2021:
Hoe verder met en na
Corona?
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FD 15 augustus 2021
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Scenario’s CPB: effect Corona op economie (BNP)
zomer 2020
Scenario’s CPB:

FD 18 september 2021

Volledig herstel
Basisraming matig herstel
Zwak herstel
Tweede golf scenario
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FD 17 februari 2021
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Daling van BBP 3,8 %
in 2020 vergelijkbaar
crisis van 2009, maar
in heel andere
sectoren!

Noordelijke economie (BNP)
iets minder gevoelig voor
Corona dan Nederland,
maar veel onzekerheid.
Voorspelling zomer 2020:
Delfzijl krijgt in het
Noorden de grootste
klappen en Emmen in
Drenthe

Herstel ver weg en zal
nog jaren duren.
Maar we doen het veel
beter dan de
buurlanden!
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Economische groei in 2020
1e kwartaal 2020

2e kwartaal 2020
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Ontwikkeling werkloosheid januari 2012 - 2020

Heel 2020

Werkloze Beroepsbevolking

3e kwartaal 2020

Bron: CBS
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WW-uitkeringen

4e kwartaal 2020

Voor Groningen zit de daling in
BNP vooral in de afbouw van
het aardgas, niet in corona!
Delfzijl doet het prima, Emmen
wordt flink geraakt!

Corona:
werkloosheid
daalt al weer!
Of komt de
grote klap nog?

Bron: UWV/CBS, 2020
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Verschuivingen op de arbeidsmarkt jan2020jan2021: vooral jongeren worden werkloos of
afhaken af, maar meer vrouwen werken
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Mate waarin corona effect heeft per sector

FD 20 februari 2021
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Effect corona op werkgelegenheid in 2020
Veel Krimpsectoren
Groei sectoren
Noordelijke
arbeidsmarkt
iets minder
gevoelig voor
Corona dan
Nederland.
Minder krimp
en meer groei
sectoren

Bron: UWV
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Aandeel
werknemersbanen
die steun hebben
ontvangen eerste
periode NOW: veel
in Emmen e.o.
 daar kan nog
een klap komen!
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Ontwikkeling banen per sector,

4e

kwartaal 2020
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Verwachting personeelsterkte 4e kw 2020 en 1e
kw 2021 per provincie: overal meer optimisme!

Al weer
banengroei in flink
wat sectoren,
vooral zorg en
uitzendbureaus,

Nog weinig optimisme
in Drenthe!

Situatie in Horeca
is dramatisch
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Gevolgen van Corona voor:
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• Regionale Economie en Arbeidsmarkt: sectoraal en regionaal; stad
versus platteland; bevolking en woningmarkt; bereikbaarheid
• Bedrijven: omzet (vraag binnenland, export), personeel (ziek, bang,
thuiswerken, kan werken > 1,5m?), innovatie, nieuwe producten, markten
en klanten, aanpassen organisatie (digitalisering, videobellen, minder
reizen): geen kantoor meer? Stoppen of Faillissement?
• Werknemers: risico van werkloosheid en inkomensdaling; onzekerheid,
aanpassen, scholen, Leven Lang Ontwikkelen, digitale vaardigheden
• Individuen/Huishoudens: aanpassing gedrag m.b.t. consumptie, (reizen /
vakantie), thuiswerken, woonvoorkeuren (huis met werkkamer op het
platteland?); corona, sociale relatie kinderen, (groot)ouders, vrienden
• Overheid: gezondheid – economie – onderwijs – sociaal (oud/jong) op
lange en korte termijn, (inter)nationaal, regionaal, lokaal. Onrust?
Steunen van bedrijven en ZZP-ers als overbrugging, niet voor eeuwig.
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Trends op de arbeidsmarkt

1.
2.
3.
4.
5.

Maart 2020: Krappe arbeidsmarkt  Corona  Hoe gaat het verder?
Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af, tenzij doorwerken na 65
Verschillen tussen landsdelen nemen af, binnen landsdelen toe
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 door robotisering en automatisering
en die banen komen niet weer terug, maar wel andere!!
7. Grotere mobiliteit, lossere relatie woon-werk locatie, 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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Cultuur, recreatie
Zorg
Onderwijs
Logistiek, ICT
Zakelijke
diensten

Openbaar bestuur
Bouw
Handel, horeca
Industrie
Landbouw
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Benodigde vaardigheden voor de

eeuw:

 Maximaal scholen! Maar: niet
iedereen kan MBO-4 halen
 Naast vakkennis is meer
nodig 21st century skills!
 Dit kan via de opleiding, maar
moet ook via Leven Lang
Ontwikkelen.
 Maar dat besef is bij veel
werkgevers en werknemers
nog onvoldoende ontwikkeld

Probleemoplossend vermogen: Hoog
Gemiddeld
Laag
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21ste
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Niet iedereen kan MBO-4 halen!

Laag geletterden hebben problemen met
lezen en schrijven in de werksituatie,
maar ook in het omgaan met instanties
voor uitkeringen, subsidies,
gezondsheidszorg.
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Bron: DvhN, 6-9-2016
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Gevolg corona?
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Verhuisde personen april-december 2020vooral uit Randstad!
Pereferie
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,
Pereferie wint!
Migratiesaldo
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Migratie patronen van/naar de
stad Groningen: Braindrain?
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Is er echt sprake van Braindrain?
Netto winst Gr.

• Hoeveel % van de in de drie Noordelijke provincies
geboren WO studenten gaan aan de RUG studeren?

Netto verlies Gr.

• Hoeveel % van de RUG studenten komt van buiten de
drie Noordelijke provincies?
• Hoeveel % van de afgestudeerden aan de RUG woont
2 jaar na het afstuderen nog in het Noorden?

Migratie naar leeftijd

• En na 6 jaar?

Ruimtelijke uitsortering via het roltrap model:
jongeren gaan naar de stad voor hoger onderwijs
Braindrain is vooral binnen het Noorden en naar Randstad
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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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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
48
veel
minder mobiel

Bron: Stad en Land, CPB, 2010
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Investeren in het
spoor:

| 49

| 50

Meer thuiswerken:

Lelylijn
NederSaksenlijn

Werknemers die
vanuit huis werken
per beroep: 2019
versus 2020
Slecht voor de
productiviteit?

Lelylijn financieren uit
Wopke Wiebes fonds?
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Goed voor Drenthe?
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Kwaliteit werk in %
| 51

Effect thuiswerken
op kwaliteit en
kwantiteit van het
werk:
- Alleenstaande
zonder kinderen en
aparte werkplek
leiden het meest
- Aparte werkplek
cruciaal
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TOENAME

AFNAME
LC, 8 juni 2019
Kwantiteit werk in %
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Waarom is Toerisme geen Topsector??

Oplossing voor
het toerisme
probleem van
Amsterdam +
werk voor de
regio:
 spreiden over
Nederland!?

53

54

9

| 55

| 56

Toerisme:

Veel mensen komen voor het
eerst (vooral uit Zuid-Holland
en Noord-Brabant) en
waarderen Drenthe zeer!
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Valt erg mee, want aardgaswinning zelf
vergt weinig arbeid en distributie blijft.
Andere energie maken vergt meer arbeid.

Gaat het stoppen met de gaswinning 20.000 banen kosten?
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Probleem: hoe kom je
aan waterstof bij gebrek
aan groene stroom?
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PBL: Energie transitie zorgt voor (nog meer)
krapte op de arbeidsmarkt, ook in Drenthe!

We hebben steeds meer stroom nodig!

En dan ook nog 100.000 banen voor de waterstofeconomie?

63

64

| 65

Trends regionale economie en
arbeidsmarkt in Drenthe – Hoe
verder in Drenthe na Corona?

Voorspellen is moeilijk!
Zeker nu met Corona
Perspectief Noorden
relatief gunstig

Presentatie voor Omgevingsplatform Drenthe (OPD)
Webinar, 11 maart 2021
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Website: www.joukevandijk.nl
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