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Waar gaan we het over hebben?
• Hoe staan we ervoor?

• Economische en bevolkingsdynamiek binnen de regio 

• Hoe onderscheidt de regio zich van andere regio’s in 
Nederland en wat zijn de verschillen binnen Fryslân?

• Kansrijke ontwikkelingen, Corona, Lelylijn en Deltaplan

• Willen bedrijven en mensen naar Fryslân toe of er blijven?

• Wonen: wat is de problematiek?

• Discussie
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Hoe staat de provincie 
Fryslân ervoor?
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Groei banen per 
COROP-regio tussen 
1996 en 2020:
Fryslân in de    
middenmoot, beter 
dan Groningen en 
Drenthe, maar 
minder dan 
Nederland 
gemiddeld

Werkgelegenheidsgraad: aantal banen per 
1.000 inwoners 15-65 jaar lager dan NL
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“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!

Drenthe

Fryslân

Groningen

Noorden

Nederland

Aantal ZZP-ers groeit sterk,vooral in Friesland
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Bron: De Stand van het Noorden, 2021

ZZP-ers en Flexwerkers zijn het 
hardst getroffen door Corona!
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In de meest 
Friese 
gemeenten is 
de zorg de 
grootste 
sector, soms 
de handel en 
op de 
Waddeneiland
en de horeca.
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Bron: De Stand van het Noorden, 2021

Werkloosheidsverschil Noorden–NL daalt: 0,2%

Maar verschil netto-participatiegraad groeit: 2,1%

Steeds meer mensen doen niet mee!
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In het Noorden zijn meer mensen met 
een uitkering en er is meer armoede

Besteedbaar inkomen en % miljonairs zijn 
lager in het Noorden
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Brede welvaart: er is meer dan werk en inkomen!
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Grote verschillen 
binnen het 
Noorden: Fryslân 
scoort beter dan 
Groningen en 
Drenthe 
De Friese paradox.
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12. Groningen

1. Fryslân

3. Drenthe 

Het hebben van werk is belangrijk om gelukkig te zijn!

Aandeel gelukkige inwoners laagste in Groningen
hoogste in Fryslân and ook in Drenthe
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Brede welvaart in 
Fryslân in detail
 Hoog: Welzijn, Wonen, 

Samenleving,Veiligheid, 
Milieu, Gezondheid, 
Natuur, Sociale cohesie

 Laag: Materiele 
Welvaart: BBP en 
Inkomen, Arbeidsduur, 
aanwezigheid Banen en 
Hoger Opgeleiden, 
Afstand voorzieningen
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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?

Dit zijn nog steeds de relevante vragen, maar de context is 
met corona wel even heel snel heel anders geworden.
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Werkloze beroepsbevolking

Open Vacatures
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Spanning op de arbeidsmarkt is nu overal!
2020 2ekw 2021 2ekw
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Aantallen openstaande vacatures en 
werklozen naar provincie
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Friesland
Groningen
Drenthe

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

2e kw 2021 en 2e kw 2021

2e kw 2021: werklozen en openstaande vacatures
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PBL: Energie transitie zorgt voor (nog meer) 
krapte op de arbeidsmarkt, ook in Groningen!
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En dan ook nog 100.000 banen voor de waterstofeconomie?

MAAR: In Arbeidsmarktregio Fryslân zijn nog 
44.000 werkzoekenden beschikbaar
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Zelfde beeld in arbeidsmarktregio’s 
Drenthe:     19.000
Groningen:  54.000

Fryslân:  44.000

Bestaat uit:
WW 8.200
Participatiewet 

/Bijstand 22.400
WIA       1.800
Wajong 5.400
Zoekt werkt 5.900

(Zetten CV op Werk.nl)

Demografische 
ontwikkelingen
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Bevolkingsprognose 2020-2040: krimp!
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Groningen

Nederland

Drenthe

Friesland

Prognoses trekken trends door, 
maar zijn erg slecht in het 
voorspellen van trendbreuken door 
bijv. corona

Van 2018 - 2035: groei in 
de stedelijke gebieden

Fryslân: enige krimp, 
vooral in het Noorden, 
maar niet veel en de 
voorspellingen zijn       
erg onzeker.
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Prognoses zijn erg onzeker:
Ondergrens:            Prognose:        Bovengrens:
veel krimp enige krimp    weinig krimp
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Vergrijzing (% 65+) neemt verder toe van 2018–2035

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

% 65+ in 2018 % 65+ in 2035
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Bron: De Stand van het Noorden, 2021

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

Bevolking in Fryslân groeit sinds 2015 weer vooral door 
positieve omslag binnenlandse migratie en altijd al 
positieve buitenlandse migratie nou de natuurlijke 

aanwas nog omhoog!
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Meer arbeidsmigranten toelaten? Veel haken
en ogen: zie advies SER Noord-Nederland
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Bevolking groeit in 
zuid-west en krimpt 
in noord-oost van 
2010-2021

Migratie saldo wordt 
voor alle leeftijden 
positiever, nu 15-29 
jaar nog meer binden!

Verhuisde personen april-december 2020vooral uit Randstad!
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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!

Periferie

Rand-
Stad

Inter-
mediar

Migratiesaldo
Migratiestromen

De woningmarkt in Fryslân
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Wat bepaald het aangenaam wonen in dorp of wijk?

| 31 | 32

Jongeren 18-34 
minst tevreden 
over woning

Kopers zijn  
tevredener 
dan huurders

% inwoners Fryslân dat komende 2 jaar wil verhuizen
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19% jongeren 
18-34 willen 
verhuizen en 
vooral om 
ontevredenheid 
over woning

Gevolg corona? | 34

Bestemmingsgemeente Herkomstgemeenten

25

50

100

200

Aantal 
instromers

Bron: Kadaster, 2021

Waar liggen de kansen 
voor het vergroten van de 
Brede Welvaart in Fryslân?
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OECD (2014) Territorial Review for the 
Netherlands ”Functional Urban Areas” 

Advies OECD: 
* Enhance economies of agglomeration in NL 
by improving connectivity between functional 
urban areas.
* The National Policy for Infrastructure and 
Spatial Planning needs to further take into 
account the input and participation of all 
provinces in the definition of national 
priorities.
 Goed pleidooi voor Lelylijn, betere snelle 

verbinding nodig, niet vooral voor pendel! 38
Bron: Stad en Land, CPB, 2010

Grote forensen stromen 
over steeds langere 
afstanden van vooral 
hoger opgeleiden:
ZZP-ers + door corona 
meer thuiswerken, bijv. 
2 dagen naar het werk.
Cruciaal:
+ Mooi Wonen
+ Broadband ICT
+ Zelfrijdende auto?
+ Lelylijn
Lager opgeleiden zijn 
veel minder mobiel
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Investeren in het 
spoor:

Lelylijn
Saksenlijn

+ het aanbod 220.000 
huizen te bouwen, 
45.000 in Fryslân!
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Lelylijn is ook goed voor toerisme

De vestigingsvoorkeuren van ondernemers van in 2020 
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Fryslân als Vestigingsplaats: Koster & Kamminga (januari 2022)
Onderzoek in opdracht van: Provincie Fryslân en Innovatiepact Fryslân

Voorkeuren Nederlandse bedrijven: 
Centraal Nederland meest populair

Voorkeuren Friese bedrijven: voelen 
zich het beste op hun plek in Fryslân!

Laag

Hoog
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De verandering van de vestigingsvoorkeuren van NL‐ondernemers
van 1983 ‐ 2020: Fryslân / het Noorden wordt steeds populairder!

2020 
t.o.v.
2012

2020 
t.o.v.
2003

2020 
t.o.v.
1993

2020 
t.o.v.
1983

De verandering van de vestigingsvoorkeuren van Friese ondernemers 
van in 1983‐2020: ook bij hen wordt Fryslân steeds populairder!
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1983‐1993

2003‐2012

2020

RIS3, Deltaplan
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Doel is het vergroten 
van de Brede Welvaart: 
waar liggen de kansen?

SER Noord-Nederland:
1. Energietechniek en -transitie;

2. Groene chemie;

3. Smart Industry;

4. Agrifood & Health;

5. Watertechniek;

6. Digitalisering;

7. Toerisme.

Cruciaal: Human Capital, 
ofwel geschikt personeel

Kennis?  Universiteit van het 
Noorden

Meer inwoners?  Deltaplan

Er is heel veel geld nationaal (Groeifonds) en 
Europees (> 500 miljoen), maar tot nu toe 
ontbreekt een integrale visie op de besteding en 
hoe dit te organiseren.
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Advies SER NN:
Integrale investerings-
programmering Noord-
Nederland: 
Focus en     
organisatie voor de 
bevordering van de 
brede welvaart

Conclusies
• De regionale economie van Fryslân draait goed mee in de middenmoot van 

de provincies en de werkloosheid zit vlak bij het landelijk gemiddelde. Maar 
het aantal banen per inwoner is lager, net als de participatiegraad en 
gemiddelde inkomen. Zuid-west doe het beter dan noord-oost Fryslân.

• Forse krapte op de arbeidsmarkt, maar ook veel mensen die niet mee doen. 
Maar Friezen zijn wel gelukkig en ook qua Brede Welvaart gaat het goed.

• Bevolking en Beroepsbevolking nemen af, veel vergrijzing en relatief weinig 
hoog opgeleiden. De binnenlandse uitmigratie neemt af, maar er vertrekken 
nog steeds (te) veel jongeren. Die blijven steeds meer als er banen zijn. 

• Betere verbinding Lelylijn biedt goede kansen, zowel landelijk als Friese 
ondernemers waarderen het vestigingsplaatsklimaat hier steeds beter.

• Woningmarkt: jongeren zijn ontevreden over woning en willen verhuizen.
• Deltaplan: 45.000 extra huizen bouwen (voor 100.000 mensen), maar wat 

voor huizen en waar gaan we die bouwen en wanneer?  
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Wonen: wat is de problematiek?
• Beschikbaarheid van woningen, verkeerde type woningen? Meer 1-2 

persoons woningen, o.a. voor studenten? Meer gezinswoningen? Huur of 
Koop? Staan ze op de verkeerde plek: dorp of stad? Doorstroom op de 
woningmarkt, vooral van ouderen? Meer woningen voor ouderen? 
Transformatie van de woningvoorraad, o.a. voor energietransitie?

• Financiering? Hoge prijzen? Verdringing lokale kopers door mensen uit de 
Randstad of door beleggers? Kopen beleggers woningen op en verhuren 
die? Verhuur aan arbeidsmigranten? Verkrijgen Hypotheek: mensen 
betalen hoge huur, maar mogen dat niet inzetten voor hypotheek.

• Lelylijn en Deltaplan bieden kansen: 45.000 huizen en 100.000 mensen 
erbij. Wat voor huizen zijn nodig en waar en wanneer gaan we die 
bouwen? Nu gaan bouwen, Lelylijn is er pas in 2038. Niet zeuren over 
verdwijnen rust en ruimte en Friese identiteit  Zijn we toch zelf bij toch?
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