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Waar gaan we het over hebben?

• Hoe staat Groningen ervoor:
Economie, Arbeidsmarkt

en Brede Welvaart
• Kansen voor toerisme / vrijetijdseconomie:

Wat is daarvoor nodig?
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Groei banen per 
COROP-regio tussen 
1996 en 2020:
- Oost-Groningen
blijft achter

- Delfzijl enige regio
met afname banen

Werkgelegenheidsgraad: aantal banen per 
1.000 inwoners 15-65 jaar lager dan NL
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“Langmanrapport” en “Kompas voor 
het Noorden”: in 1996 zijn 43.000 
banen nodig om de achterstand in 
de  werkgelegenheidsgraad gelijk te 
trekken met Nederland gemiddeld. 
In 2020 is dat: 64.000 banen! 
Achterstand Noorden neemt toe!

Drenthe

Friesland

Groningen

Noorden

Nederland

Grote verschillen in banengroei binnen de provincie: Stad 
en Westerkwartier beter dan Bevingsgebied en O-Gron. 
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Banengroei 2006-2018 in Groningen vooral in de diensten
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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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Werkloosheid     2020     Netto participatie
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In het Noorden zijn meer mensen met 
een uitkering en er is meer armoede Aantallen

openstaande 
vacatures en 
werklozen (alleen 
WW!) is nagenoeg 
gelijk in alle 
provincies! 
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Fryslân: ca. 10.000
Groningen: ca. 11.000
Drenthe: ca. 8.000

2e kw 2021: werklozen en openstaande vacatures

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

Brede welvaart: er is meer dan werk en inkomen!
Vinden vooral jongeren!
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Groningen 
scoort nogal 
laag, ook 
vanwege andere 
voorkeuren die 
hun welvaart 
verhogen dan in 
andere regio’s
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Er is meer dan werk en inkomen!
Vinden vooral jongeren
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Nederland

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.
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Waar liggen de kansen 
van de vrijetijdseconomie  
voor het vergroten van de 
Brede Welvaart?
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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/Vrijetijdseconomie.

Cruciaal: Human Capital, ofwel 
geschikt personeel

Kennis?  Universiteit van het 
Noorden

Meer inwoners?  Deltaplan

Kerncijfers toeristische sector Groningen 2019: 
• Circa 18.880 banen (fulltimers, parttimers en uitzendkrachten, LISA 2020); 

• 4.420 vestigingen (LISA 2020); 

• circa 804.000 gasten, waarvan 30% afkomstig uit het buitenland, waarvan het overgrote 
deel (94%) uit Europa komt en daarvan weer het grootste deel uit Duitsland (58%) (CBS-
Statline, 2020); circa 1,74 miljoen overnachtingen (CBS-Statline, 2020); 

• Eind 2019 waren er 259 verblijfsaccommodaties, waarvan 129 hotels, 86 
kampeerterreinen, 25 huisjesterreinen en 19 groepsaccommodaties (CBS-Statline, 2020). 

• Van de beschikbare accommodaties in het noorden is circa 15% in Groningen te vinden 
(Fryslân 49% en Drenthe 36%) (CBS-Statline, 2020). 

• Eind 2019 waren er 28.853 slaapplaatsen, waarvan 6.736 in Hotels, 17.280 op 
kampeerterreinen, 3.796 op huisjesterreinen en 1.041 in groepsaccommodaties (CBS-
Statline, 2020). 

• Van de beschikbare slaapplaatsen in het noorden is circa 12% in Groningen te vinden 
(Fryslân 44% en Drenthe 44%) (CBS-Statline, 2020).

• Fryslân investeert jaarlijks 5,8 miljoen, Drenthe 3,9 miljoen, Groningen ruim 1 miljoen.

• De basis is er en de 

groei komt op gang 
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Groningen is erg onbekend: 
toeristen die in Groningen 
geweest zijn, zijn lovend 
(cijfer 7,8), maar die er niet 
recent geweest zijn niet: 6,4
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WEC: Wereld Erfgoed Centrum Lauwersoog
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Er wonen 15 
miljoen mensen 
binnen 500 km 
afstand: een hele 
grote potentiële 
toeristen markt! 

Vrijetijdseconomie 
kan topsector 
worden in de 

regionale economie 
van Groningen! 

Er is heel veel geld, regionaal (NPG 1,15 miljard), 
nationaal (Groeifonds) en Europees (JTF, EFRO. 
Etc. > 500 miljoen), maar integrale visie op de 
besteding en relatie met brede welvaart is mager.
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Advies SER NN 
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Conclusie
• De regionale economie van Groningen doet het goed, vooral de Stad en 

Westerkwartier, maar het Noorden en Oosten blijven achter.
• Een grote groep doet niet mee, soms al van generatie op generatie
• Hoe creëren we een gezonde regionale economie met verdienvermogen 

waar iedereen mee kan doen? Er is veel geld via NPG, JTF, EFRO etc.
• Inzetten op kapitaalintensieve industrie in de chemie en de 

energietransitie, windmolens, waterstof, kerncentrale, datacentra? 
• Of inzetten op wonen of de groeimarkt van de vrijetijdseconomie?
• Wat draagt direct of indirect het meest bij aan de brede welvaart, ofwel: 

wat heeft de burger in Loppersum en Oude Pekela eraan?
• De vrijetijdseconomie creëert praktische banen, ook in de Ommelanden 

en kan daarmee zorgen voor een breder draagvlak voor voorzieningen 
en dat is goed voor de leefbaarheid en de brede welvaart. 
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Wat is daar voor nodig?
• Een aantrekkelijk aanbod om het gebied te bezoeken, zowel voor de eigen 

inwoners als mensen van buiten: de stad, mooie dorpen, mooi landschap, 
UNESCO Werelderfgoed Waddenzee, UNESCO Geopark De Hondsrug, de 
musea, etc. Iconen helpen! Wat kan er nog meer? 

• Goede voorzieningen: hotels, restaurants, fietsenverhuur, botenverhuur, 
vermaak voor kinderen, goede bereikbaarheid (Lelylijn!), etc. Dit vergt 
ondernemerschap, goed opgeleid en gastvrij personeel en investeringen.

• Goede communicatie naar de juiste doelgroepen bezoekers over wat 
Groningen te bieden heeft en hoe je daar gebruik van kan maken.

• Draagvlak bij de bewoners: de vrijetijdsecononomie is geen bedreiging voor 
hun rust, maar een kans om de leefbaarheid in hun dorp te bevorderen 
omdat de supermarkt en het dorpscafé open blijven en meer mensen een 
baan krijgen. De basis ligt er, maar er kan nog veel meer!

• Fryslân investeert jaarlijks  5,8 milj., Drenthe 3,9 milj. Groningen ruim 1 milj.

| 26

| 27

Dank voor uw aandacht
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