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Waar gaan we het over hebben?

Vooruitzichten voor economie,
arbeidsmarkt en onderwijs:
voorspellen en koffiedik kijken

• Trends op de arbeidsmarkt
• Hoe staan economie en arbeidsmarkt er nu voor?
• Demografische ontwikkelingen
• Economische herstructurering, robotisering en automatisering

Presentatie voor Noorderlink
Springerzaal, MartiniPlaza, Groningen, 10 maart 2020.

• De arbeidsmarkt van Noord-Nederland

Jouke van Dijk

• Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt

Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse, Rijksuniversiteit Groningen,
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen; Voorzitter Vakgroep Economische Geografie

• Hoe krijg ik voldoende personeel?

Directeur Waddenacademie & Voorzitter SER Noord-Nederland
Email:jouke.van.dijk@rug.nl

• Wie moet wat doen?

Website: www.joukevandijk.nl
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De centrale vragen voor de participatiesamenleving:

Uitdagingen HRM-beleid en arbeidsmarktbeleid:
1. Vervullen vacatures

1.

Hoe zorgen we er echt voor dat iedereen zijn of haar talenten kan
benutten? Welke concrete maatregelen zijn het meest effectief?

2. Zo veel mogelijk mensen aan de slag

2.

Welke concrete mogelijkheden hebben werkgevers om de grote
groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende
plek te geven binnen de organisatie en op welke manier kan dat het
beste bereikt worden?

 Is dit een tegenstelling?
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Trends op de arbeidsmarkt

John Maynard Keynes prediction in 1930:

1.
2.
3.
4.
5.

Economische crisis, groei stagnatie  krapte op de arbeidsmarkt
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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In the summer of 1930, at the start of the Great Depression,
John Maynard Keynes gave a speech in Madrid entitled
«Economic Possibilities for our Grandchildren». He stated
that, over time, humankind was solving its economic
problems thanks to the process of capital accumulation.
He predicted that the standard of living in progressive
countries would, in one hundred years, be between four
and eight times higher than it was in 1930, and that the
standard working week would be fifteen hours. An
important societal problem foreseen in Keynes’ prediction
would be how to spend leisure time (Keynes, 1963).
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Scholing/
Innovatie

Voorspellen is moeilijk!

Migratie
Pendel
Bron: UWV, 2016
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Ontwikkeling werkloosheid januari 2008 - 2019
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September
2014:

Crisis: explosieve stijging werkloosheid
juli 2011 – maart 2014!
Werkloze
Beroepsbevolking
WW-uitkeringen
Meer banen leidt niet 1 op 1 tot
minder WW en werkloosheid

Bron: UWV, 2019

9

10

| 11

| 12

Rapport Zorgplein Noord uit 2016: tot 2019 overschotten op de
arbeidsmarkt, vooral MBO. Uitzondering: HBO Verpleegkunde
NEE DUS!!
Kop in
Dagblad van
het Noorden,
17 maart
2016
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Bron: Dagblad van het
Noorden, 13 februari 2017

Voorspelling
Zorgplein is niet
zo gek:
Forse afname
van 4.670 (4%)
aantal banen in
de zorg in het
Noorden van
2013-2014

2013-2014: - 4.670

- 10
- 400
- 460
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- 140

- 2.790

+ 60
- 590
- 330
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Bron: Dagblad van het Noorden,
23 februari 2017
Bron: Dagblad van het Noorden,
14 maart 2018

| 15

15

| 16

16

| 17

| 18

Vacatures per 100 werklozen
88
77

15
2008

2019

Bron: Financieel Dagblad, 14 mei 2019
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Ook in Groningen wordt de arbeidsmarkt krapper!

Wat moeten en kunnen
we er aan toen?
En hoe dan en door wie?
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Het gaat vooral
uitstekend in de stad
Groningen.
Van 2014‐2018 banen‐
groei, vooral in de:
‐ Commerciële dienst‐
verlening (ICT)
‐ Gezondsheidszorg en
‐ Handel/Horeca
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Banengroei 2006-2018 Groningen volgt NL gemiddelde

Bron: DvhN 20 december 2018
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Banengroei 2006-2018 in Groningen vooral in de diensten

Gaat het stoppen met de gaswinning 20.000 banen kosten?
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PBL: Energie transitie zorgt voor (nog meer)
krapte op de arbeidsmarkt, ook in Groningen!

Valt erg mee, want aardgaswinning zelf
vergt weinig arbeid en distributie blijft.
Andere energie maken vergt meer arbeid.
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Demografische trends
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Bedreigd Bestaan (1959)
30 november 1959 eerste exemplaar uitgereikt aan Commisaris van
de Koningin W.A. Offerhaus.
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Van 2018 - 2035: groei in
de stedelijke gebieden

30
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Vergrijzing (% 65+) neemt verder toe van 2018–2035

Prognoses zijn erg onzeker:
Ondergrens:
Prognose:
Bovengrens:
veel krimp
enige krimp weinig krimp
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Bevolkingsgroei vanaf 1990: grote verschillen binnen provincie: Stad wint, Westerkwartier volgt redelijk, rest krimpt
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Migratie patronen van/naar
de stad Groningen
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Netto winst Gr.
Netto verlies Gr.

Migratie naar leeftijd
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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Is er echt sprake van Braindrain?
• Hoeveel % van de in de drie Noordelijke provincies
geboren WO studenten gaan aan de RUG studeren?
• 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?
• En na 6 jaar?
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Mobiliteit studenten van 10 jaar voor tot 18 jaar na afstuderen

Waar komen de RUG studenten vandaan?

Jaar van afstuderen

• 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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Amsterdam

Rotterdam
Groningen
Maastricht

Bron: Venhorst, V.A., Koster, S. en Van Dijk, J. (2013), Geslaagd in de Stad.

40

| 41

| 42

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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Grote forensen stromen
over steeds langere
afstanden van vooral
hoger opgeleiden:
ZZP-ers + het
Nieuwe Werken:
geen vaste werklocatie
cruciaal:
+ Mooi Wonen
+ Broadband ICT
+ Zelfrijdende auto?
Lager opgeleiden zijn
veel
minder mobiel
44
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Bron: Stad en Land, CPB, 2010
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Waar wonen de mensen die in de stad
Groningen werken?

Forse pendelstromen van, naar en binnen de
provincie, vooral naar de stad
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Investeren in het
spoor:
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Lelylijn
Nedersaksenlijn
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Robotisering en
Automatisering
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Beroepen komen en gaan …
Cultuur, recreatie
Zorg
Onderwijs
Logistiek, ICT
Zakelijke
diensten

Openbaar bestuur
Bouw
Handel, horeca
Industrie
Landbouw
Bron: Deloitte
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Automatiseringsrisico MBO (Deloitte, 2014)

Bron: Dagblad van
het Noorden,
26 november 2014

Maar ook risico’s in HBO/WO: accountants, juristen, etc.
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Bron: Financieel Dagblad, 21 mei 2016
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Telegraaf 30 maart 2016
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Mismatch Onderwijs
& Arbeidsmarkt?
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Verticale mismatch: het niveau van de
opleiding is te hoog of te laag

Bron: Financieel Dagblad AFGELOPEN ZATERDAG 18 mei 2019

WERKLOOSHEID

Horizontale mismatch: het
niveau van de opleiding is
goed, maar het type niet

1. Hebben we het over opleiding, kwalificaties of vaardigheden?
2. Hebben we het over de korte termijn (baan als schoolverlater) of
over de lange termijn (loopbaan)?
VACATURES
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NARSC November 2010 | 60

| 59

1 op de 3 niet! Probleem? Of teken van flexibiliteit / adaptief vermogen?
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Steeds meer
flexbanen en
zzp-ers en
daarin wordt
minder
geïnvesteerd
in scholing

| 62

Benodigde vaardigheden voor de

21ste

eeuw:

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

Werknemers flexibele baan
Werknemers vaste baan

Toenemend belang van
algemene vaardigheden die
zorgen voor aanpassingsvermogen

Zelfstandigen zonder personeel
Zelfstandigen met personeel

Moeten zgn. ‘pret’ opleidingen
als dierverzorging, kapster
sportinstructeur worden afgeschaft?

Bron: CBS, Nederland in 2015.
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Niet iedereen kan MBO-4 halen!
Probleemoplossend vermogen: Hoog
Gemiddeld
Laag

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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Er is nog een flink arbeidspotentieel beschikbaar

Werkloos

Beschikbaar,
niet gezocht

Meer uren werken als oplossing?

Deeltijders die
meer uren
willen werken

Niet beschikbaar,
wel gezocht
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In krapte beroepen wil men minder uren werken
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Maar in zorg en onderwijs zijn er wel kansen

68

| 69

| 70

Er is veel te doen: 4.3 miljoen Mantelzorgers,
w.v. 730.000 meer dan 8 uur per week

Zij-instromers, liefst uit verwante beroepen

Er is genoeg te doen in de zorg, in de natuur, in de cultuur, in de sport, etc.
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Werkloosheid 2018
per gemeente.
In Provincie Groningen
iets hoger: 4,5%
tegen Nederland 3,8%

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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Stad heeft meeste mensen in de bijstand

74

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

Afstand tot de reguliere arbeidsmarkt:

Nee

Ja
Overbrugbaar

Banen

Afdoende
motivatie

Match

Re-integratie
overbodig
Banen
creëeren
Taaksplitsing

73

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
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Meer grenspendel met
Duitsland?

77
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…..

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

Wie moet wat gaan
doen?

Weterings, A. & G. van Gessel-Dabekaussen (2015)
Arbeidsmarkt zonder grenzen. PBL/CBS
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Oplossingen voor krappe arbeidsmarkt:
1.
2.
3.

Lokaal arbeidsmarktbeleid: iedereen
bemoeit zich ermee, veel overleg,
banenplannen, maar weinig regie en
kennis om door te pakken
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4.

Hogere productiviteit door investeringen in geavanceerde
kapitaalgoederen en ICT in bedrijven
Hogere productiviteit door inzet van slimmere arbeid: meer
investeringen in menselijk kapitaal: onderwijs- en scholingsbeleid;
21st century skills, leven lang ontwikkelen
Hogere productiviteit door slimmere inzet van arbeid: HRM-beleid
verbetering van de interne arbeidsorganisatie binnen bedrijven,
carrièrepaden, arbeidsvreugde, taakafsplitsing (job carving)
Externe organisatie en hogere productiviteitsgroei: flexibiliteit van
de economische structuur en arbeidsmarkt instituties
 kwaliteit en kwantiteit van human capital en de bijbehorende
regelgeving zijn van cruciaal belang voor werkgevers.
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Wat te doen bij gebrek aan personeel?
• Meer betalen dan uw concullega, betere arbeidsvoorwaarden, prettiger
werkomstandigheden
• Behoud uw personeel door in ze te investeren: Leven Lang Ontwikkelen
• Slimmer werven door nieuwe doelgroepen aanboren (migranten,
statushouders, deeltijdwerkers, andere sectoren)
• Vergeet de geschikte kandidaat, ga voor de ongeschikte
•  maak die geschikt door opleiding/training (+ leven lang ontwikkelen,
liefst samen met andere bedrijven of op sectorniveau (O&O-fondsen)
•  pas de organisatie aan aan de werknemer via taakafsplitsing (job
carving) en/of slimme technologie of specifieke werktijden
• Creatieve aanpak: neem iedereen aan die bij je wil werken
• Stel uitbreidingsplannen uit
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Vacatures vervullen en personeel behouden in 2019
Opleiding:
Laag
Midden
29% vind het in 2019 moeilijker
om vactures te vervullen, maar
55% merkt niet veel verschil

19% vind het in 2019 moeilijker
Hoog
om personeel te houden, maar
72% merkt niet veel verschil
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Wat kan het (gemeentelijk) arbeidsmarktbeleid?

Wie moet wat gaan doen?

› Voldoende kennis over voorspellen van de toekomstige vraag naar
arbeid en over de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt? Nee!
› Kan dat beter? Ja, maar slechts in zeer beperkte mate
› De arbeidsmarkt is regionaal (pendel) en vraagt om een
arbeidsmarktbeleid op regionaal niveau (incl. Duitsland?)
› Effectiviteit van arbeidsmarkt (re-integratie) beleid is vaak klein
› Er zijn nauwelijks voorbeelden van “best practices” die netto echt
effectief zijn (veel beleidshomeopathie?).
› Wees daarom realistisch in de doelstellingen.
› Enige echte oplossing voor krapte: meer mensen die (meer uren)
willen werken! Maak dat aantrekkelijk! Ook voor buitenlanders!
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› Ondernemers: nieuw banen creëren (job carving), investeren in
scholing, stageplaatsen, leven lang leren, meer contacten met docenten.
› Onderwijs: flexibeler onderwijsprogramma’s, docenten en leerlingen
moeten naar bedrijven en andersom; onderwijs moet ook leuk zijn;
› Talenten maximaal benutten, maar niet iedereen kan MBO-4 halen
› Opleiden voor een loopbaan, niet voor een baan; een beroeps-opleiding
is geen bedrijfsopleiding; 21st century skills + vakopleiding; beter een
‘verkeerde’ (‘pret’)opleiding dan voortijdig schoolverlater; leven lang leren
› Overheid: flexibeler regels voor combinaties onderwijs-werken-uitkering,
anders denken over arbeid om sociale uitsluiting te voorkomen
› Ouders/Leerlingen: besef dat investeren in jezelf nodig is
› Ga het samen oplossen in plaats van te klagen dat de andere partij
het niet goed doet, niet snapt, niet wil, niet kan etc.
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ER IS GEEN SIMPELE
OPLOSSING!!!!
Maar wel een
gezamenlijke
verantwoordelijkheid
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