|2

Waar gaan we het over hebben?

Trends in vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt voor de zorg in
Noord-Nederland: het blijft krap!

• Economische en bevolkingsdynamiek binnen de regio
• Hoe onderscheidt de regio zich van andere regio’s in
Nederland
• Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, in het bijzonder van
de zorg

Presentatie voor het Giraffa netwerk
Strandpaviljoen Paterswoldsemeer, 19 mei 2022.

Jouke van Dijk

• Hoe kom je aan voldoende personeel?

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

• Discussie

Voorzitter SER Noord-Nederland & Voorzitter RvT ZorgpleinNoord
Email:jouke.van.dijk@rug.nl

Website: www.joukevandijk.nl
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DvhN en LC, 17 mei 2022 (eergisteren!)
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John Maynard Keynes prediction in 1930:
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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Trends op de arbeidsmarkt en de regionale economie

Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!?

1.
2.
3.
4.
5.

Maart 2020: Krappe arbeidsmarkt  Corona  Nu weer, hoe verder?
Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af, tenzij doorwerken na 65
Verschillen tussen landsdelen nemen af, binnen landsdelen toe
Economische herstructurering, meer diensten, energietransitie
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!! Basisbanen??
7. Lossere relatie woon-werk locatie, thuiswerken, 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

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?
 ofwel: het gaat om brede welvaart: iedereen moet
meedoen en duurzame inzetbaar zijn!!
Dit zijn nog steeds de relevante vragen, maar de context is
met corona wel even heel snel heel anders geworden.
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Bedreigd Bestaan (1959)

Hoe staat de noordelijke
regio er voor?

30 november 1959 eerste exemplaar uitgereikt aan Commisaris van
de Koningin W.A. Offerhaus.
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Groei banen per
COROP-regio tussen
1996 en 2020:
- Groningen blijft
achter
- Delfzijl enige regio
met afname banen
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Werkgelegenheidsgraad: aantal banen per
1.000 inwoners 15-65 jaar lager dan NL
Drenthe
Fryslân
Groningen
Noorden
Nederland
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Grote verschillen in banengroei binnen de provincie: Stad
en Westerkwartier beter dan Bevingsgebied en O-Gron.

“Langmanrapport” ofwel “Kompas
voor het Noorden”: in 1996
achterstand van 43.000 banen om
werkgelegenheidsgraad gelijk te
trekken met gemiddelde Nederland.
In 2020 is dat: 64.000 banen! 
Achterstand Noorden is flink groter
geworden!
Bron: De Stand van het Noorden, 2021
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Sectorstructuur banen Noord-Nederland en NL

| 14

Werknemers in Zorg en Welzijn Noord-Nederland 2020
naar provincie 2015-2020 en naar sector

Bron: De Stand van het Noorden, 2021

In het Noorden: 160.000 (20%) banen in de zorg,
waarvan: 25% in ziekenhuizen, 37% in verpleeghuizen en
16% in de gehandicaptenzorg. Landelijk werken ruim 1,1
miljoen mensen in de zorg, 14% van het totaal.

Bron: ZorgpleinNoord
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Banengroei 2006-2018 provincie Groningen vooral in de zorg
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In de meest
gemeente in
het Noorden
is de zorg de
grootste
sector en dit
is veel minder
het geval in
de rest van
het land
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Werkloosheidsverschil Noorden–NL daalt: 0,2%

Werkloosheid

2020

Netto participatie

Maar verschil netto-participatiegraad groeit: 2,1%
Steeds meer mensen doen niet mee!

Bron: De Stand van het Noorden, 2021
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Spanning op de arbeidsmarkt is nu overal!
2020 4e kw 2021 4e kw
2019 4e kw

Werkloze beroepsbevolking
Open Vacatures
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Krapte naar beroepsklasse

Vacatures in zorg
nemen toe, werklozen
af  Krapte is overal!

| 21

21

| 22

22

| 23

| 24

PBL: Energie transitie zorgt voor (nog meer)
krapte op de arbeidsmarkt, ook in het Noorden

Kop in
Dagblad van
het Noorden,
17 maart 2016
 Het kan
verkeren!

En dan ook nog 100.000 banen voor de waterstofeconomie?

23

24

4

Bron: Dagblad van het Noorden,
14 maart 2018
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Kosten zorg nemen sterk
toe door techniek, welvaart
en demografie  rem groei!
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2e kw 2021: werklozen en openstaande vacatures

Aantallen
openstaande
vacatures en
werklozen (alleen
WW!) is nagenoeg
gelijk in alle
provincies!
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MAAR: In Arbeidsmarktregio Groningen zijn
nog 54.000 werkzoekenden beschikbaar

Fryslân: ca. 10.000
Groningen: ca. 11.000
Drenthe: ca. 8.000

Zelfde beeld in
arbeidsmarktregio’s
Drenthe: 19.000
Fryslân: 44.000
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In het Noorden zijn meer mensen met
een uitkering en er is meer armoede

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?
 ofwel: het gaat om brede welvaart: iedereen moet
meedoen en duurzame inzetbaar zijn!!
Dit zijn nog steeds de relevante vragen, maar de context is
met corona wel even heel snel heel anders geworden.

29

30

5

| 31

| 32

Besteedbaar inkomen en % miljonairs zijn
lager in het Noorden

Leefbaarheid is goed in het Noorden,
maar groei leefbaarheid stagneert

Bron: Atlas Research, Leefbaarheid in Nederland 2020, Maart 2022.
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Brede welvaart: er is meer dan werk en inkomen!
Vinden vooral jongeren!
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Aandeel gelukkige inwoners laagste in Groningen
hoogste in Fryslân and ook in Drenthe
1. Fryslân

Groningen
scoort nogal
laag, ook
vanwege andere
voorkeuren die
hun welvaart
verhogen dan in
andere regio’s

3. Drenthe

12. Groningen
Het hebben van werk is belangrijk om gelukkig te zijn!
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Demografische
ontwikkelingen

35

36

6

| 37

Bevolkingsgroei vanaf 1990: grote verschillen binnen
provincie: Stad wint, Westerkwartier volgt goed, rest krimpt
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Ontwikkeling beroepsbevolking 2015-2020 (%)

Opleidingsniveau beroepsbevolking 2010-2020
Groei beroepsbevolking
blijft achter en ook het
aandeel hoger opgeleiden
blijft steeds verder achter,
vooral in Fryslân en Drenthe
Bron: De Stand van het Noorden, 2021
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Bevolkingsprognose 2020-2040: krimp!

Groningen: in veel
gemeenten behoorlijk
veel krimp, alleen de stad
groeit, maar de
voorspellingen zijn
erg onzeker.

Nederland
Friesland
Prognoses trekken trends door, maar
zijn erg slecht in het voorspellen van
trendbreuken door bijv. corona
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Van 2018 - 2035: groei in
de stedelijke gebieden

Drenthe
Groningen
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Gevolg corona?
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Prognoses zijn erg onzeker:
Ondergrens:
Prognose:
Bovengrens:
veel krimp
enige krimp weinig krimp

41

| 42

42

7

| 43

Bevolkingsontwikkeling 2020 en 2021
2020

Bijna geen
krimp
meer in het
Noorden!
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Verhuisde personen april-december 2020vooral uit Randstad!

2021

Periferie
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,
Periferie wint!
Migratiesaldo
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Bestemmingsgemeente

Herkomstgemeenten

Aantal
instromers
200

100
50
25

Bron: Kadaster, 2021
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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. Hanze 75% uit 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%. Hanze resp. 72,
67 en 65%
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Redenen om te blijven of te vertrekken
• Studenten die voor de studie al in het Noorden
woonden blijven veel vaker dan studenten van elders.
• Studenten die vertrekken doen dat vooral vanwege
de carrière mogelijkheden en de partner
• Studenten Gezondheid aan RUG en Hanze blijven
(samen met leraren) het vaakst werken in het
Noorden (ook na het lopen van co-schappen)
• In alle studie richtingen wordt de baankans en het
carrière perspectief in de Randstad hoger ingeschat
dan in Groningen  alleen bij Gezondheid en
Verzorging geen verschil Groningen - Randstad!
Bron: Studeren en werken in Groningen, Edzes, Venhorst, Van Dijk, 2020 | Studenten en
werkgelegenheid in Groningen-Motivaties bij zoeken van werk en werklocatie, Marklin, 2021

49

| 50

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
 meer zorgvraag
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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
52
veel
minder mobiel

Waar wonen de mensen die in de stad
Groningen werken?
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Bron: Stad en Land, CPB, 2010
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Investeren in het
spoor:
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Vergrijzing (% 65+) neemt verder toe van 2018–2035

Lelylijn

% 65+ in 2035

% 65+ in 2018

Saksenlijn

Vergrijzing: meer
vraag + kleinere
beroepsbevolking
Hoe lossen we
dat op?

+ het aanbod 140.000
huizen te bouwen!
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Levensverwachting bij 65 jaar naar
opleidingsniveau en geslacht
Laag

Midden

Hoog

Laag

Mannen

Midden
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Levensverwachting in als goed ervaren
gezondheid bij 65 jaar

Hoog

Laag

Vrouwen

Midden

Hoog

Laag

Mannen

Source: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020

Midden

Vrouwen
Source: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020

Utrecht, 20 februari 2009
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Utrecht, 20 februari 2009
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Verschillen in
ervaren
gezondheid per
gemeente in
2016: NoordOost Groningen
en Zuid-Oost
Drenthe scoren
veel lager:
> 29% ervaart
minder goede
gezondheid 
meer zorgvraag!
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Verschillen in ervaren gezondheid per gemeente in 2016:
in Oost-Groningen en Oost-Drenthe veel risicogroepen

<17%
>29%

Verschil flink kleiner
na correctie voor:
inkomen, opleiding en
migratie achtergrond
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Verschil nog kleiner na
correctie voor ‘langdurige
aandoeningen’ en
‘beperkingen’
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Vraag en Aanbod in de Zorg
in het het Noorden:
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Belangrijke vragen voor HRM:
 Hoe staat u er voor? Veel moeilijk vervulbare vacatures?
Veel verloop door pensionering, vertrek naar concurrent?
Zijn de medewerkers tevreden over beloning en de
werktijden en – werkomstandigheden, thuiswerken?
Zijn ze goede ambassadeurs voor werving?
 Wat kan u gebeuren? Intern in het bedrijf of in de branche
waar u wat aan kan doen. Extern: wat u overkomt (Corona!
COVID 20-25, Brexit, etc.) en kan u daarmee dealen? Meer
thuiswerken bijvoorbeeld? Leven Lang Ontwikkelen? Is er
een leercultuur bij het bedrijf en de werknemers?
 Wat kunt / wilt u doen voor duurzame inzetbaarheid?

• Meer vraag door slechte ervaren
gezondheid en daaraan gerelateerde
persoonskenmerken als leeftijd, opleiding
en langdurige aandoeningen
• Minder aanbod door krappe arbeidsmarkt
en dalende beroepsbevolking
• Hoe lossen we dat op?

59

Hoog

60
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Vacature ontwikkeling in de zorg in het Noorden 2013-2021

Personeelstekort in 2025
en 2030 per provincie

Steeds meer vacatures!

Bron: ZorgpleinNoord, 2022

Bron: ZorgpleinNoord, 2022

61

62

| 63

| 64

Personeelstekort per branche in 2025/2030

Personeelstekort naar beroepsgroep in 2025 en 2030

Bron: ZorgpleinNoord, 2022
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Bron: ZorgpleinNoord, 2022
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Oplossingen voor krappe arbeidsmarkt:
1. Hogere productiviteit door investeringen in geavanceerde
kapitaalgoederen en ICT in bedrijven: automatisering en robotisering
2. Hogere productiviteit door inzet van slimmere arbeid: meer
investeringen in menselijk kapitaal: onderwijs- en scholingsbeleid; 21st
century skills, Leven Lang Ontwikkelen, Leercultuur
3. Hogere productiviteit door slimmere inzet van arbeid: HRM-beleid
verbetering van de interne arbeidsorganisatie binnen bedrijven,
carrièrepaden, arbeidsvreugde, taakafsplitsing (job carving)
4. 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
.
Ofwel: Hoe kom je aan goed personeel?
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Mogelijke oplossingsrichtingen specifiek voor de zorg:
• Meer uren werken, 10 minuten per jaar extra tot 2030
• Verzuimpercentage verlagen naar 4,5% (NL-gemiddeld)
• Arbeidsproductiviteit groeit: 0,5  1% per jaar door
automatisering, robotisering en/of minder burocratie
• Verplaatsen zorg van ziekenhuis naar huisarts en thuiszorg
• Inzet op preventie om zorg te voorkomen
• Meer instroom onderwijs, hoger rendement, omscholing
• Minder uitstroom: vooral van MBO1-2 en HBO-WO gaat
30-80% (!) niet in de zorg werken of verlaat de sector
• Minder burocratie: 30-40% van de tijd wordt aan
administratie besteed? Kan dat niet met 10-20% minder
controleren en meer vertrouwen in professionals?
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Toenemend ziekteverzuim

Veel deeltijd:
men werkt
gemiddeld 3-4
dagen
Maar: waarom
werken ze in
Fryslân veel
minder in deeltijd?
Bron: ZorgpleinNoord, 2022
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Bron: ZorgpleinNoord, 2022
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Doorrekening effecten minder deeltijd en, verzuim en groei
arbeids productiviteit: meer uren werken helpt het meest!

Redenen voor uitstroom uit de zorg:

Bron: ZorgpleinNoord, 2022
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Bron: ZorgpleinNoord, 2022

70

| 71

| 72

Wat te doen bij gebrek aan personeel?

Bron: ZorgpleinNoord, 2022
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• Meer betalen dan uw concullega, betere arbeidsvoorwaarden, prettiger
werkomstandigheden, thuiswerken faciliteren, etc  MAAK ZE BLIJ!
• 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 die werknemer via taakafsplitsing (job
carving) en/of slimme technologie of specifieke werktijden
• Creatieve aanpak: neem iedereen aan die bij je wil werken: ‘open hiring’
• Stel uitbreidingsplannen uit
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Drie ontwikkelingen
bepalen de toekomst
van werk:
1. Technologisering
2. Flexibilisering
3. Intensivering
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Grip op Geld

Grip op
het Leven

Wensen en eisen van werkgevers en
werknemers veranderen in de tijd
73

| 74

Grip op
Werk
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Commissie Borstlap
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Het ziekteverzuim
als gevolg van
hoge werkdruk is
in het Noorden
lager dan in de
rest van het land:
Houwen zo!
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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?
 ofwel: het gaat om brede welvaart: iedereen moet
meedoen en duurzame inzetbaarheid zijn!!
Dit zijn nog steeds de relevante vragen, maar de context is
met corona wel even heel snel heel anders geworden.
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MAAR: In Arbeidsmarktregio Groningen zijn
nog 54.000 werkzoekenden beschikbaar
Werkloos: 306.000

Onbenut arbeidsaanbod:
ruim 1 miljoen

Deeltijders die meer uren
willen werken: 354.000

Maar: 662.00 willen minder
uren werken
Beschikbaar, niet gezocht
216.00

Niet beschikbaar, wel
gezocht: 165.000

Zelfde beeld in
arbeidsmarktregio’s
Drenthe: 19.000
Fryslân: 44.000

Onbenut arbeidsaanbod in
NOW regelingen
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Meer uren werken als oplossing?

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.
Hoe zet je ze toch duurzaam in?

Bron: DvhN, 6-9-2016
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Maar in zorg en onderwijs zijn er wel kansen

Zij-instromers, liefst uit verwante beroepen,
maar in andere sectoren is het ook krap!
83
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Arbeidsmigratie als oplossing?
• Tot nu toe heeft het Noorden 4x zo weinig
buitenlandse werknemers als Nederland gemiddeld
• Kenniswerkers: meer buitenlandse studenten hier
werk bieden (maar er zijn ook genoeg Nederlandse
studenten die wegtrekken)
• Arbeidsmigranten: voor lager en middelbaar
geschoold werk in de land- en tuinbouw en
distributie en in de bouw. Blijven Oekrainers/OostEuropeanen? Afrikanen? Huisvestingsproblemen?
• Wie gaat het regelen? Vooral MKB vindt omgaan
met taal- en cultuurverschillen lastig.
Bron: Advies Arbeidsmigratie SER Noord Nederland, verschijnt april 2022
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Vier dagen werken
en vijf dagen
betaald worden:
de nieuwe trend?
IJsland doet het
en Kozijn Services
uit Joure ook!
87
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Kozijn Services Joure: wat doen ze?
Vrije Tijd ‐ Je werkt 4 dagen en krijgt voor 5 dagen betaald
Geen uren inleveren ‐ klus opgeleverd, klant tevreden: naar huis.
Bus bij huis: minder reistijd
Plezier: Als je wilt mag je je eigen maat
meenemen/introduceren/kiezen!
• Salaris – je huidige salaris neem je mee, wij willen niet dat
iemand inlevert als je bij ons komt.
• Bonus ‐ Wij hanteren een Bonusregeling, van 100 tot 500 netto
per maand
• Extra’s – naast het bovenstaande hebben wij meerdere keren in
het jaar vrijdagmiddag BBQ, kerstpakket en vrije dagen collectief
en persoonlijk te kiezen.

•
•
•
•
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Conclusies en Aanbevelingen

• De arbeidsmarkt in de Zorg is krap en de vraag blijft toenemen,
ook in andere sectoren en dat zal door vergrijzing nog jaren zo
blijven. Personeel wegkapen bij de concurrent is geen oplossing
• Oplossing: automatiseren, robotiseren, meer uren werken,
minder burocratie, taakafsplitsing (job carving), om, her,
bijscholing / Leven Lang Ontwikkelen, Leercultuur, duurzame
inzetbaarheid verbeteren, betere arbeidsvoorwaarden en
werkomstandigheden. Maak je werknemers blij! Moet allemaal!
• Nieuwe doelgroepen aanboren (migranten, statushouders,
deeltijdwerkers, andere sectoren, ongeschikte kandidaten)
• De praktijk is lastig want er zijn altijd theoretische en praktische
bezwaren. Leer daarom van elkaar, los het samen op.
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