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Waar gaan we het over hebben?

Vooruitzichten voor economie en
arbeidsmarkt in Groningen e.o.:
Top of Flop??

• Hoe staan economie en arbeidsmarkt er nu voor in de
stad Groningen en het Ommeland? Top of Flop??
• Demografische ontwikkelingen; braindrain?
• Kansen en bedreigingen: van het gas af, energietransitie,
waterstof, Nationaal Programma Groningen,
Waddenfonds, toerisme, RUG en regio, Lelylijn, vliegveld
Eelde, Duitsland, etc.

Lezing voor de Vrienden van de Stad Groningen
Groninger Archieven, 29 januari 2020

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

• Hoe zien we de toekomst van Groningen en wie moet
wat doen? Top of Flop??

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

Website: www.joukevandijk.nl
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Hoe staan we ervoor?

Bron: DvhN 15 april 2019
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Ontwikkeling werkloosheid januari 2008 - 2019

Werkloosheid 2018
per gemeente.
In Provincie Groningen
iets hoger: 4,5%
tegen Nederland 3,8%

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
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Bron: DvhN 4 januari 2019
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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
Positie van Groningen bij de 10 grote steden

Bron: DvhN 20 december 2018
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% inwoners dat eigen
gezondheid minder
goed vindt: 10
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% met laag
Inkomen: 2

Gemidd.
Huizenprijs: 10
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Overal in het land zijn
regio’s die snel en
minder snel groeien in
termen van
werkgelegenheid over
de periode 2013-2018!

Aantal banen: 6
Cultuuraanbod: 3

Eindhoven
40.000 meer!
Bevolking: 5

Criminaliteit: 5
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Banengroei 2006-2018 Groningen volgt NL gemiddelde
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Banengroei 2006-2018 in Groningen vooral in de diensten
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Grote verschillen in banengroei binnen de provincie: Stad
en Westerkwartier winnen t.k.v. Bevingsgebied en O-Gron.

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!

Beroepsbevolking groeit alleen in de stad
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Verschil in inkomen ook en dat neemt toe van 2006-2015
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Stad heeft meeste mensen in de bijstand
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Armoede per gemeente (in procenten en in aantallen)

Uitkering Sociaal Domein (WMO,
Jeugdwet en Participatiewet) aan
gemeenten: bedrag per inwoner
als afwijking van het landelijke
gemiddelde, 2017 uitgedrukt als
procentuele afwijking van het
landelijk gemiddelde
Gemeenten in Oost-Groningen
krijgen soms > 50% meer dan het
landelijk gemiddelde

Armoede vooral
in grote steden
en Oost‐
Groningen

Bron: Coelo, 2018

Bron: CBS (IPO ’01‐’14), SCP‐bewerking
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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 1996 - 2016
enige krimp
langs de randen
van Nederland
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Prognoses zijn erg onzeker:
Ondergrens:
Prognose:
Bovengrens:
veel krimp
enige krimp weinig krimp

Van 2018 - 2035: groei in
de stedelijke gebieden
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Vergrijzing (% 65+) neemt verder toe van 2018–2035
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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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Waar komen de RUG studenten vandaan?
• 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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Mobiliteit studenten van 10 jaar voor tot 18 jaar na afstuderen

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

Jaar van afstuderen

Amsterdam

Rotterdam
Groningen
Maastricht

Bron: Venhorst, V.A., Koster, S. en Van Dijk, J. (2013), Geslaagd in de Stad.
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Bevolking Waddengebied: krimp neemt af
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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
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Bron: Stad en Land, CPB, 2010
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Forse pendelstromen van, naar en binnen de
provincie, vooral naar de stad
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Waar wonen de mensen die in de stad
Groningen werken?
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Kansen en bedreigingen
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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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PBL: Energie transitie zorgt voor (nog meer)
krapte op de arbeidsmarkt, ook in Groningen!
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Investeringen 2,8 miljard tot 2030
Onrendabele top van 100 miljoen per jaar
Maar hoeveel banen het oplevert voor het
Noorden en wanneer staat er niet in!

Wel iets van 16.500 in NL voor de hele
waterstofeconomie
Hoeveel is dat voor het Noorden? 2.000?
Dan is dan > 1.000.000 per baan
Wat is de sociale impact en wat heeft de
burger in Loppersum eraan?
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Aandeel energie uit
hernieuwbare
bronnen in % van
het totaal in 2016
(8%) en target 2020
(14%.
Nederland staat
onderaan

Waterstof moet
je maken: Grijs,
Blauw of Groen

Probleem nu: het electriciteitsnet kan de
productie van zonne- en windenergie niet aan!
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Auto’s op waterstof? Met 1 kg
kan je 100 km rijden. Het energie
verbruik is 3x zo hoog als van
een electrische auto met batterij
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Startdocument
Nationaal Programma
Groningen
Bouwstenen voor een
Nationaal
Programma

51

52

| 53

Alternatief:
investeren in
Toerisme!

Doen ze het beter
in Rotterdam?
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Startdocument
Nationaal Programma
Groningen
Bouwstenen voor een
Nationaal
Programma
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 Levert banen op
op MBO-niveau, ook
buiten de stad en
meer draagvlak voor
voorzieningen
Marketing is niet
genoeg, ook het
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Toerisme is een groeimarkt wereldwijd en in NL

Waarom is Toerisme geen Topsector??
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Waarom is Toerisme geen Topsector??

Toerisme creëert veel banen 2010‐2017
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Oplossing
voor het
toerisme
probleem van
Amsterdam +
werk voor de
regio 
spreiden over
Nederland!?
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Waddena
cademie |
30-1-2020Leeuward
en

Welke doelgroepen spreken we aan?
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Duits strandvertier
Dat Groningen mooi is weten we al heel lang!

Provincie Noord-Holland, 21 juni 2012
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Let wel: Volkskrant 2 juni 2021 !!

De potentiële markt:
25 miljoen mensen
binnen 500‐700
kilometer

Waddenacademie | Leeuwarden
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30-1-2020
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 Dan is ruim 1 miljard voor NPG niet veel!
WANT:
In het Noorden woont ruim 10% van de bevolking
 10% = 40 miljard!
Extra compensatie vanwege de elllende ook 10%?
 Nog eens 10% = 40 miljard?
Dan wordt het totaal 80 miljard!
En wat heeft Groningen tot nu toe gehad?
Bron: CBS
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Investeren in het
spoor:
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Lelylijn
Nedersaksenlijn
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Lelylijn doortrekken naar Bremen /
Hamburg / Berlijn / Kopenhagen /
Stockholm / Helsinki?
Urgent probleem: herstel Friesenbrücke
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Wat dan:
legaal wiet kweken?

73

74

| 75

| 76

Er is meer dan werk en inkomen!

Wat moeten en kunnen
we er aan toen?
En hoe dan en door wie?
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Conclusies (1)

• De economie van Nederland gaat nog steeds goed
en de Provincie Groningen draait prima mee.
• Maar niet iedereen profiteert: toenemende
ongelijkheid tussen personen (naar opleiding),
huishoudens en regio. Velen hebben het goed,
maar er is ook (te) veel armoede. Brede welvaart!
• Grote verschillen tussen de Stad, Westerkwartier
waar het heel goed gaat en het Bevingsgebied en
Oost‐Groningen die achterblijven in banen,
bevolking, inkomen en meer vergrijzing hebben.
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Conclusies (2)

• Stoppen met gaswinning kost geen banen, maar
levert juist banen op. Gaswinning heeft wel veel
ellende veroorzaakt die opgelost moet worden
• Energietransitie biedt kansen, maar er is ook veel
weerstand bij zonne en windparken. Waterstof?
• Toerisme biedt meer kansen ook voor mensen
en (krimp)gebieden die het nu moeilijk hebben.
Groningen heeft veel te bieden, maar dat
benutten vergt wel beleid en investeringen in
het toeristisch aanbod en de bereikbaarheid.
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Conclusies (3)

• Investeer in onderwijs en leven lang leren op alle
niveaus en voor iedereen.
• RUG en regio biedt kansen, vooral via het human
capital van studenten en de bestedingen, niet
door de faculteiten te verspreiden over het hele
Noorden. Braindrain vooral binnen het Noorden.
Zie Human Capital als schoon export product.
• NPG investeringen moeten snel de brede welvaart
verbeteren voor de inwoners van het bevings‐
gebied. Er is meer (ander) geld voor overige zaken.
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Tot slot

Dat moet voor Groningers toch ook kunnen?
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• Rijk, provincies, gemeenten, stad en ommeland,
sociale partners, hoger en lager opgeleiden: ga
het samen oplossen in plaats van te klagen dat
de andere partij het niet goed doet, niet snapt,
niet wil, niet kan etc. Help elkaar, gun elkaar wat.
• Betrekken van bewoners en draagvlak is cruciaal
voor het ontwikkelen van succesvolle goede
plannen. Geld is er wel. De overheid faciliteert.
• De vooruitzichten zijn TOP, de uitvoering tot nu
toe een FLOP. Dat kan en moet beter!
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ER IS GEEN SIMPELE
OPLOSSING!!!!

Bedankt!

Maar wel een
gezamenlijke
verantwoordelijkheid
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Vooruitzichten voor economie en
arbeidsmarkt in Groningen e.o.:
Top of Flop??

Dank voor uw aandacht

Lezing voor de Vrienden van de Stad Groningen
Groninger Archieven, 29 januari 2020

Jouke van Dijk
Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse, Rijksuniversiteit Groningen,
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Economische Geografie
Directeur Waddenacademie & Voorzitter SER Noord-Nederland
Email:jouke.van.dijk@rug.nl
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Website: www.joukevandijk.nl
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