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Economische groei stagneert: crisis is nog niet over
Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af; aardbevingen
Regionale verschillen nemen af en positie Randstad verschuift
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 en komen niet weer terug
7. Toenemende mobiliteit,‘Nieuwe Werken’ (migratie, pendel en wonen)
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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Ontwikkeling werkloosheid 2003-2014
Crisis: explosieve stijging werkloosheid 2012-2013!

Hoe staan we
er nu voor?

Is de crisis nu voorbij of komt er weer een nieuwe dip?
Niemand weet het!
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Toename WW sinds januari 2010
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Regionale werkloosheidverschillen worden kleiner

Vooral grote stijging in de Zorg vanaf 2012

Bouw valt mee, maar wel
seizoenspatroon!

Bron: UWV, 2014
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Doelgroepen Participatiewet: WWB, Wajong en WSW

Maar: grotere werkloosheidsverschillen binnen landsdelen!
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Ontwikkeling werkgelegenheid per inwoner 15-64 jaar , 1973-2010

Demografische trends
Bron: Louter, 2011
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Ontwikkeling totale bevolking 2012-2025

Groningen

Leeuwarden

Groningen

Leeuwarden
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Bevolkingsontwikkeling 20-64 jarigen 2012-2025

Drachten
Drachten
Heerenveen

Assen

Assen

Heerenveen

Bron: CAB, 2012

Bron: CAB, 2012
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Roltrap model en ruimtelijke uitsortering

Bedreigd Bestaan (1959)
› 30 november 1959 eerste exemplaar uitgereikt aan Commisaris
van de Koningin W.A. Offerhaus.

Bron: KAW, 2012
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Mobiliteit afgestudeerden van 10 jaar voor afstuderen tot 18 jaar erna

Ontwikkeling bevolking stad Groningen

Jaar van afstuderen WO +HBO

Amsterdam

Groningen groeit: 200.000
inwoners in oktober 2014!
Rotterdam
Groningen

Veel studenten: o.a. 6.000
uit het buitenland!
Bron: Venhorst, V.A., Koster, S. en Van Dijk, J. (2013), Geslaagd in de Stad.
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Hoger opgeleiden
concentreren zich
in stedelijke
gebieden
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Grote forensen stromen
over steeds langere
afstanden van van
vooral hoger
opgeleiden
(Power couples):

Proefschrift Rixt Bijker
(januari 2013): Er zijn ook
veel migranten naar de
minder populaire rurale
gebieden!
Als je maar wel snel naar
de stad kunt, dus goede
verbindingen cruciaal,
inclusief snel internet

ZZP-ers + het
Nieuwe Werken:
geen vaste werklocatie
cruciaal:
+ Mooi Wonen
+ Broadband ICT
20

Bron: Stad en Land, CPB, 2010

| 22

| 21

Niet overal is goed
ICT Broadband en
dat is noodzakelijk!
Zie ook RUG rapport ‘Breedband
op het platteland’ van Koen
Salemink en Dirk Strijker
(http://www.rug.nl/frw/news/2012
/final_breedband.pdf )
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Benodigde vaardigheden voor de

21ste

eeuw:

Toenemend belang van algemene
vaardigheden die zorgen voor
aanpassingsvermogen,
waaronder ONDERNEMEND
Bron: NRC 17 mei 2014
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Steeds meer ZZP-ers

ICT sector telt steeds meer ZZP-ers

faculty of spatial sciences

Aantal zelfstandig ondernemers per studierichting
voor afgestudeerden aan Hanze en RUG

Afstudeerjaar

Hanze

Afstudeerjaar
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Gemiddelde winst van student-ondernemens

RUG

Bron: Koster en Venhorst, 2014
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Afstudeerjaar

Bron: Koster en Venhorst, 2014

| 30

5

| 31

Instroom als ZZP-er vanuit werk, werkloos, niet-ber.bev.
in 2013 meer dan 200.000 starters
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Uitstroom als ZZP-er vanuit werk, werkloos, niet-ber.bev.
Maar in 2013 ook 130.000 die stoppen!
Niet-beroepsbevolking

Niet-beroepsbevolking
Werkloos

Werkloos

Werknemer

Werknemer

Bron: CBS, 2014

Bron: CBS, 2014

Ondernemers vanuit de WW zijn overigens net zo succesvol als andere
startende ondernemers (Hilbers c.s. ESB, 26-3-2015)

“Schijn” ZZP-ers (weinig klanten, weinig autonomie) doen het slechter
qua inkomen, baantevreden, gezondheid (V.d. Meer en Wielers, 2015)
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Conclusies
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Regional quality of life
Index

› De crisis is nog niet over, krimp, vergrijzing, ruimtelijke uitsortering
› Kennisintensivering: er komen nieuwe banen bij vooral op HBO en
WO niveau, maar er zullen ook vele verdwijnen op MBO 2-3. Steeds
flexibeler arbeidsverhoudingen. Veranderende competentie-eisen 
21st century skills, waaronder ondernemerschap.
› Het ‘nieuwe werken’ en ZZP-ers biedt kansen voor Groningen, band
tussen woon-werklocatie wordt steeds losser en quality of life
belangrijker. Groningen is dan een prima plek voor ZZP-ers, ook buiten
de stad, maar alleen als overal snel internet is!
› Aantal ZZP-ers neemt toe, maar het is niet voor iedereen een vrije keus
en ook niet altijd een succes, vooral niet voor “schijn” ZZP-ers.

(Source, PBL, 2014)

Nederland ligt centraal
in Europa en het
Noorden dus ook!
En we hebben het
prima!
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