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‘Toerisme kan de banenmotor zijn’
Vacatures zat,
maar duizenden
werklozen in het
Noorden blijven
voorlopig op de
bank zitten. Hoog-
leraar regionale
economie Jouke
van Dijk (66) pleit
er donderdag
tijdens zijn
afscheidscollege
voor om meer
mbo-banen te
scheppen. Hoe?
,,Toerisme.’’

FRANK VON HEBEL

J
ouke van Dijk werd in 2000
hoogleraar regionale arbeids-
marktanalyse aan de Rijksuni-
versiteit Groningen. ,,De enige

ter wereld.’’ Voor de goede orde:
zijn horizon beperkte zich niet tot de
drie noordelijke provincies. Hij
maakte een studie van regionale
economieën in de hele wereld. Maar
vanzelfsprekend besteedde deze
zoon uit Holwerd ook royaal aan-
dacht aan Groningen, Friesland en
Drenthe.

In de jaren 70 deed hij onderzoek
naar de gevolgen van de komst van
Randstedelingen naar het Noorden.
,,Destijds had je een positief migra-
tiesaldo. Het sentiment was: die pik-
ken onze banen in. Maar migratie
bleek juist heel goed voor de regio.
Er kwamen nieuwe banen bij – die
mensen moeten ook eten, ze gaan
winkelen – en voor die banen die ze
dan ‘inpikten’ waren de noordelijke
werklozen niet geschikt.’’

Daarom is hij ook een warm voor-
stander van de Lelylijn, het geplande
spoor tussen Groningen en Lelystad.
,,Het Noorden moet niet al te be-
nauwd zijn om Randstedelingen
hiernaartoe te krijgen. Maar de over-

heid wil er voorlopig nog niet aan.
Die hanteren berekeningen waaruit
zou blijken dat dit nadelig is voor de
Randstad wanneer mensen uit het
westen naar het Noorden trekken.
Ons levert dit, doordat er meer acti-
viteiten plaatsvinden, 3,6 miljard
euro op. Maar voor de rest van land
zou het een verlies van 6,3 miljard
euro betekenen.’’

Hij bespreekt in zijn laatste colle-
ge ook de achterstand die het Noor-
den ten opzichte van de Randstad
heeft. ,,Wanneer je kijkt naar het
aantal banen per duizend inwoners
dan lopen we 64.000 banen achter.
In 1996 was dat 43.000. Het Noorden
is dus verder achterop geraakt. Hoe
komt dat? Door het opleidingsni-

veau bijvoorbeeld. In het Noorden,
vooral in Friesland, Oost-Groningen
en Drenthe, maken mbo’ers een gro-
ter deel van de beroepsbevolking uit
dan elders.’’

De huidige arbeidskrapte biedt
volgens hem kansen. ,,De cruciale
vraag op dit moment is: hoe komen
bedrijven aan goed opgeleid perso-
neel? Landelijk zijn er nu meer vaca-
tures dan werklozen. Als je naar Gro-
ningen kijkt, zijn er tienduizend va-
catures tegenover tienduizend men-
sen in de WW. Maar bij het UWV
staan er 54.000 mensen ingeschre-
ven, die vooral uit Oost- en Noord-
Groningen komen. Dus eigenlijk
hebben we 44.000 banen te weinig.
Dat is best wel een opgave, maar
door deze krappe arbeidsmarkt doet
er zich eindelijk een kans voor om er
iets mee te doen.’’

Toch staat het Noorden er wat
hem betreft best goed voor. ,,Alleen
in Oost- en Noord-Groningen zijn te
veel mensen die niet meedoen en
dat al best lang. De gezondheid is
ook slechter. Vanzelfsprekend helpt

de aardbevingsproblematiek ook
niet.’’

Hij denkt niet dat waterstof dé
verwachte banenmotor wordt.
,,Voor de industrie is dat best inte-
ressant, maar de burger in Lopper-
sum of Stadskanaal heeft er niks
aan. Het is niet efficiënt om er hui-
zen mee te verwarmen of om er au-
to’s op te laten rijden. Het nadeel is
dat je eerst van stroom waterstof
moet maken om dit vervolgens weer
in stroom om te zetten.’’

Hij ziet meer in toerisme. ,,Dat is
een ondergeschoven kindje in het
economisch beleid. Dit kan allerlei
banen op mbo-niveau opleveren,
juist ook in Oost- en Noord-Gronin-
gen. Door corona zijn mensen erach-
ter gekomen dat het daar best mooi
is. We hebben vijftien miljoen men-
sen om de hoek wonen. Je kunt hier
bijvoorbeeld prachtig fietsen. De
stad heeft een mooie Ploeg-collectie
en je kunt natuurlijk langs de plek-
ken gaan waar die mooie schilderij-
en zijn gemaakt. Dit bevordert ook
de leefbaarheid op het platteland.”

‘Het Noorden moet
niet benauwd zijn
Randstedelingen
hierheen te halen’
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Schuiling speldde hem donderdag de versierselen op. FOTO CORNÉ SPARIDAENS


