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Waar gaan we het over hebben?

Trends op de Noordelijke
arbeidsmarkt – Hoe nu
verder met en na Corona?

Deel 1:
• Hoe staan economie en arbeidsmarkt er nu voor?
• Trends op de arbeidsmarkt; Corona en hoe nu verder?

Presentatie voor Leergang Strategisch Arbeidsmarkt Management
gezamenlijk initiatief van Hollandse Nieuwe en Noorderlink
Groningen, 24 november 2020

Jouke van Dijk

Deel 2:

Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse, Rijksuniversiteit Groningen,

• Hoe maak je een analyse van de arbeidsmarkt?

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen; Voorzitter Vakgroep Economische Geografie

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

In gesprek

Website: www.joukevandijk.nl
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Bij de GGD gemelde patienten van 27/2 – 17/11

Eerste besmetting in Nederland op 27 februari 2020
10 maart gaf ik presentatie voor Noorderlink: niks over Corona!
Corona werd op 11 maart 2020 als pandemie erkend
Contactbeperkende maatregelen: eerst voor Noord-Brabant (6
maart) en vanaf 12 maart voor heel Nederland. In de week
daarop werden de maatregelen nog aangescherpt.
Sinds 1 juni versoepeling (restaurants open) en meer op 1 juli
Per 1 september terug naar normaal? NEE: nieuw beperkingen
Wanneer wel? Kerst? Volgende zomer? Nog langer? Tweede
golf? Verschil per regio? Wachten op vaccin.
Wordt alles anders of blijft toch veel hetzelfde?
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Besmettingen per week/gemeente 14/10 - 17/11
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Hoe staan de regionale
economie en de
arbeidsmarkt ervoor?
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Scholing/
Innovatie

Wat is er anders?
Hoe verder met en na
Corona?

Migratie
Pendel
Bron: UWV, 2016
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Trends op de arbeidsmarkt

1.
2.
3.
4.
5.

Maart 2020: Krappe arbeidsmarkt  Corona  Hoe gaat het verder?
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

13

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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Gevolgen van Corona voor:

• Regionale Economie en Arbeidsmarkt: sectoraal en regionaal; stad
versus platteland; bevolking en woningmarkt; bereikbaarheid
• Bedrijven: omzet (vraag binnenland, export), personeel (ziek, bang,
thuiswerken, kan werken > 1,5m?), innovatie, nieuwe producten, markten
en klanten, aanpassen organisatie (digitalisering, videobellen, minder
reizen): geen kantoor meer? Stoppen of Faillissement?
• Werknemers: risico van werkloosheid en inkomensdaling; onzekerheid,
aanpassen, scholen, Leven Lang Ontwikkelen, digitale vaardigheden
• Individuen/Huishoudens: aanpassing gedrag m.b.t. consumptie, (reizen /
vakantie), thuiswerken, woonvoorkeuren (huis met werkkamer op het
platteland?); corona, sociale relatie kinderen, (groot)ouders, vrienden
• Overheid: gezondheid – economie – onderwijs – sociaal (oud/jong) op
lange en korte termijn, (inter)nationaal, regionaal, lokaal. Onrust?
Steunen van bedrijven en ZZP-ers als overbrugging, niet voor eeuwig.
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November 2020:
Hoe verder met en na
Corona?
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Het effect van Corona op Nederlandse Economie
Passagiers op NL
Consumptie

Overnachtingen
Nederlanders in NL

Luchthavens

Bruto Binnenlands
Product

Werkzamen

Werklozen

Bron: CBS
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Eerste drie kwartalen 2020:
Nederland doet het goed

Scenario’s CPB: effect Corona op economie (BNP)
Scenario’s CPB:
Volledig herstel
Basisraming matig herstel
Zwak herstel
Tweede golf scenario
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Economische groei

1e, 2e

en

3e

kwartaal 2020

Voor Groningen zit de daling in BNP vooral in de
afbouw van het aardgas, niet in corona!
Bron: CBS

21

22

Effect corona op werkgelegenheid in 2020
Veel Krimpsectoren
Groei sectoren

Bron: UWV
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Grote Krimp
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Gemiddelde
Krimp
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Geen/kleine
Krimp
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Groei

32

27

27

23

Zeer Grote Krimp
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Noordelijke
arbeidsmarkt
iets minder
gevoelig voor
Corona dan
Nederland.
Minder krimp
en meer groei
sectoren
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Bron:
UWV
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Scenario’s CPB: effect Corona op werkloosheid
Scenario’s CPB:
Tweede golf scenario
Zwak herstel
Basis raming matig
Volledig herstel

Ook binnen
sectoren grote
verschillen
tussen bedrijven
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Ontwikkeling werkloosheid januari 2008 - 2019
Werkloze Beroepsbevolking

WW-uitkeringen

Corona:
werkloosheid
daalt al weer!
Of komt de
grote klap nog?
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Corona doet rare
dingen op de
arbeidsmarkt:
Vooral jongeren
krijgen geen baan of
raken die kwijt,
maar aantal
werkzame personen
en zelfstandigen
neemt zelfs toe

Bron: UWV/CBS, 2020
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Woningbouw
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Trends op de arbeidsmarkt

Groene energie

Onderzoek
Defensie

Onderwijs

35

Zorg

1.
2.
3.
4.
5.

Krapte op de arbeidsmarkt  Corona  Hoe gaat het verder?
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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Beroepen komen en gaan …
Cultuur, recreatie
Zorg
Onderwijs
Logistiek, ICT
Zakelijke
diensten

Openbaar bestuur
Bouw
Handel, horeca
Industrie
Landbouw
Bron: Deloitte

37

38

| 39

| 40

Benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw:
 Maximaal scholen! Maar: niet
iedereen kan MBO-4 halen
 Naast vakkennis is meer
nodig 21st century skills!
 Dit kan via de opleiding, maar
moet ook via Leven Lang
Ontwikkelen.
 Maar dat besef is bij veel
werkgevers en werknemers
nog onvoldoende ontwikkeld

Probleemoplossend vermogen: Hoog
Gemiddeld
Laag
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Mismatch Onderwijs
& Arbeidsmarkt?
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Verticale mismatch: het niveau van de
opleiding is te hoog of te laag

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)?
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Probleem of teken van flexibiliteit / adaptief vermogen?
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Werkenden die leren het meest nodig hebben, leren het minst

Steeds meer flexbanen en zzp-ers en daarin
wordt minder geïnvesteerd in scholing
Zelfstandigen met personeel
Zelfstandigen zonder personeel
Werknemers flexibele baan

Nederlands werkenden doen veel
cursussen, maar minder praktijkleren tijd het. Terwijl laagopgeleiden dat juist als prettig vinden.
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Werknemers met vaste baan
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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.

Bron: DvhN, 6-9-2016
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Migratie patronen van/naar
de stad Groningen

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?

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
• 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%.

• 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

Forse pendelstromen van, naar en binnen de
provincie, vooral naar de stad

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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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
56
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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Lelylijn
Nedersaksenlijn

Lelylijn financieren uit
Wopke Wiebes fonds?
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Gevolg corona?
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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!

63

Voorspellen is moeilijk!
Zeker nu met Corona
Perspectief Noorden
relatief gunstig
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Waar gaan we het over hebben?

Belangrijke vragen:

Deel 1:

 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? 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? Ook op lange termijn?
 Wat kunt / wilt u doen? Bent u goed geïnformeerd?

• Hoe staan economie en arbeidsmarkt er nu voor?
• Trends op de arbeidsmarkt; Corona en hoe nu verder?
Deel 2:
• Hoe maak je een analyse van de arbeidsmarkt?
In gesprek
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Grote verschillen per sector in thuiswerken en noodzaak
contact binnen 1,5 meter, veel minder tussen regio’s

Er is meer dan werk en inkomen!
Vinden vooral jongeren

Financ. Inst.
ICT
Onderwijs
Industrie/vervoer
Bouw
Zorg
Horeca

Thuiswerken / Veel / Weinig contact < 1,5 meter

Bron: RABO
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Drie ontwikkelingen
bepalen de toekomst
van werk:
1. Technologisering
2. Flexibilisering
3. Intensivering

Grip op Geld

Grip op
het Leven
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Grip op
Werk

69
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Commissie Borstlap
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Scholing/
Innovatie

Migratie
Pendel
Bron: UWV, 2016
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Verbeteren concurrentiekracht voor/door werkgevers:
1.
2.
3.
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. Hoe
concurrerender bedrijven zijn, des te meer werkgelegenheid.

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
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19% vind het in 2019 moeilijker
Hoog
om personeel te houden, maar
72% merkt niet veel verschil
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Veel actuele
arbeidsmarktinformatie
beschikbaar op
website en publicaties
van het UWV
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Actuele informatie
per arbeidsmarktregio
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Werknemers in Groningen naar sector en
corona impact
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Er is nog een flink arbeidspotentieel beschikbaar
van bijna 1 miljoen mensen

Spanningsindicator Groningen per beroepsklasse

Werkloos

Beschikbaar,
niet gezocht

| 82

Deeltijders die
meer uren
willen werken

Niet beschikbaar,
wel gezocht
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Meer uren werken als oplossing?

83

| 84

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

Zij-instromers, liefst uit verwante beroepen
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Post Corona prettig wonen in het Noorden!
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Oplossingen voor krappe arbeidsmarkt:

Wat te doen bij gebrek aan personeel?

1.

• 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

2.
3.
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. Hoe
concurrerender bedrijven zijn, des te meer werkgelegenheid.
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Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!?

We wonen wel in één
van de meest goed
georganiseerde en
welvarende landen

De centrale vragen voor de participatiesamenleving:
1. Hoe zorgen we er voor dat organisaties kwantitatief en
kwalitatief aan goed geschoold personeel komen?

 als wij het niet
kunnen oplossen,
welk land dan wel?

2. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zijn of haar talenten
kan benutten in een passende baan?

Financieel Dagblad,
19 september 2020

Dit zijn nog steeds de relevante vragen, maar de context is
met corona wel even heel snel heel anders geworden.
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Trends op de Noordelijke
arbeidsmarkt – Hoe nu
verder met en na Corona?

Dank voor uw aandacht

Presentatie voor Leergang Strategisch Arbeidsmarkt Management
gezamenlijk initiatief van Hollandse Nieuwe en Noorderlink
Groningen, 24 november 2020

Jouke van Dijk

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