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Waar gaan we het over hebben?

• Hoe staan economie en arbeidsmarkt er nu voor?

• Trends op de arbeidsmarkt; Corona en hoe nu verder?

• Lelylijn en Deltaplan

• Braindrain (of schoonexport product?)

• Arbeidsmarkt en Energietransitie (en Waterstof)

• Discussie
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Scenario’s CPB: effect Corona op economie (BNP)
zomer 2020
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Scenario’s CPB:

Volledig herstel
Basisraming matig herstel 

Zwak herstel

Tweede golf scenario
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Noordelijke economie (BNP) 
iets minder gevoelig voor 
Corona dan Nederland,

Voorspelling zomer 2020: 
Delfzijl krijgt de grootste 
klappen
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Ontwikkeling BBP 2000-2021
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Ontwikkeling BNP per regio 2019-2021
| 8

2020-2021 2019-2021

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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Trends op de arbeidsmarkt
1. Maart 2020: Krappe arbeidsmarkt  Corona  Nu weer, hoe verder?
2. Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af, tenzij doorwerken na 65 
3. Verschillen tussen landsdelen nemen af, binnen landsdelen toe
4. Economische herstructurering, meer diensten, energietransitie
5. 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. Lossere relatie woon-werk locatie, thuiswerken, 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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Werkloze beroepsbevolking

Open Vacatures
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Utrecht
Flevoland

Groningen

Aantallen openstaande vacatures en 
werklozen naar provincie
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Groningen Groningen
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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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Beschikbaar, niet gezocht
216.00

Werkloos: 306.000

Deeltijders die meer uren 
willen werken: 354.000

Niet beschikbaar, wel 
gezocht: 165.000

Onbenut arbeidsaanbod:
ruim  1 miljoen

Maar: 662.00 willen minder 
uren werken

Onbenut arbeidsaanbod in 
NOW regelingen
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Verbeteren concurrentiekracht voor/door werkgevers:
1. Hogere productiviteit door investeringen in geavanceerde 

kapitaalgoederen en ICT in bedrijven
2. Hogere productiviteit door inzet van slimmere arbeid: meer               

investeringen in menselijk kapitaal: onderwijs- en scholingsbeleid; 
21st century skills, Leven Lang Ontwikkelen

3. Hogere productiviteit door slimmere inzet van arbeid: HRM-beleid 
verbetering van de interne arbeidsorganisatie binnen bedrijven, 
carrièrepaden, arbeidsvreugde, taakafsplitsing (job carving)

4. 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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Probleemoplossend vermogen: Hoog

Gemiddeld

Laag

Benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw:
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 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

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)?

Nederlands werkenden doen veel 
cursussen, maar minder praktijk-
leren, terwijl  laagopgeleiden dat 
juist prettig vinden. 

Werkenden die leren het meest nodig hebben, leren het minst
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Niet iedereen kan MBO-4 halen! 
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Bron: DvhN, 6-9-2016

Laag geletterden hebben problemen met 
lezen en schrijven in de werksituatie, 
maar ook in het omgaan met instanties 
voor uitkeringen, subsidies, 
gezondsheidszorg.
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Er is meer dan werk en inkomen!
Vinden vooral jongeren

| 25 | 26

Investeren in het 
spoor:

Lelylijn
Neder-

saksenlijn

+ het aanbod 140.000 
huizen te bouwen!
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Gevolg corona? | 31

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,
Pereferie wint!

Pereferie

Rand-
Stad

Inter-
mediar

Migratiesaldo
Migratiestromen
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Is er echt sprake van Braindrain?

• 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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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
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• 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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Energietransitie
• Energie transitie is noodzakelijk volgens heel velen

• Maar hoe dat moet en wie dat moet betalen is minder helder

• Wind, zon, aardwarmte of kernenergie? Rol waterstof?

• Wat zijn de kansen en bedreigingen voor het Noorden?

• Wat is het draagvlak bij de bevolking?

• Noorden energie als topsector, maar ook 
aardbevingsproblematiek door aardgaswinning

• Hoeveel banen verdwijnen er of komen er bij? En waar en 
wanneer komen die banen? Komt er werkloosheid of juist 
gebrek aan goed personeel? 

• En moeten we inzetten op projecten die meer opleveren of 
juist minder banen nodig maken bij deze krappe arbeidsmarkt? 
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Gaat het stoppen met de gaswinning 20.000 banen kosten?
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Valt erg mee, want aardgaswinning zelf 
vergt weinig arbeid en distributie blijft. 
Andere energie maken vergt meer arbeid.

Natural gas value chain Northern Netherlands

Banen:       2.300 + 2.574 +          16.449
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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?
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Inzetten op Waterstof?

• Waterstof is een energiedrager, geen energiebron

• Groene, blauwe of grijze waterstof? Wat is echt duurzaam?

• Hoe maak je waterstof en waarvan en wat kost dat?

• Waar gebruik je waterstof voor? Industrie? Vervoer (auto, 
bus, trein, schepen?) Huizen?

• Is waterstof bij uitstek een unieke kans voor het Noorden?

• Wat zijn de risico’s? Financieel? Veel subsidie nodig? Wat 
zijn de alternatieven voor energieopslag: IJzerpoeder, zout 
pilaren, waterbassins (plan Lievense)? Wat heeft de burger 
in Loppersum er aan? En wanneer? Biedt het meer kans 
dan bijv. investeren in Toerisme of de Lelylijn / Deltaplan?
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De olifant in 
de kamer:
Kernenergie
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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?

+   Hoe krijgen we de energietransitie voor elkaar?

Dit zijn nog steeds de relevante vragen, maar de context is 
met corona wel even heel snel heel anders geworden.
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Wat te doen bij gebrek aan personeel?
• Meer betalen dan uw concullega, betere arbeidsvoorwaarden, prettiger 

werkomstandigheden, thuiswerken faciliteren 
• 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
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Zij-instromers, liefst uit verwante beroepen
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We wonen wel in één 
van de meest goed 
georganiseerde en 
welvarende landen

 als wij het niet 
kunnen oplossen, 
welk land dan wel?
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Financieel Dagblad, 
19 september 2020
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