Regionale ontwikkeling in Europa

Het economische perspectief van
steden… en Groningen in het bijzonder
Presentatie Let’s Gro sessie Smart about Cities, Spiegeltent,
Waagplein Groningen, 21 november 2014

Prof.dr. Jouke van Dijk
Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Department Economische Geografie
Email: jouke.van.dijk@rug.nl

www.joukevandijk.nl

The world is spiky: concentratie van mensen en
economische activititeiten. Grote steden hogere GDP,
maar lagere groei! (Broersma & Van Dijk, 2008 en
OECD, Regional Outlook, 2011)

Agglomeratie en groei
Growth

Lineair unfinite growth?

Finite growth?

Trade off between agglomeration
benefits vs congestions cost?

Size

Source: OECD, Regional Outlook, 2011

Opportunities for growth are observed in all type of regions!
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Regional
Competitivenes
Index (RCI),
2013

Source: EU-Commission
(July 2014)
Investment for jobs and growth,
6-th Report on Economic, Social
and Territorial Cohesion
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Werkgelegenheidsgraad
(banen per 1000 van de
bevolking 20-64):
Nederland doet het erg
goed, iets minder:
* Groningen
* Rotterdam

Source: EU-Commission (July 2014)
Investment for jobs and growth, 6-th
Report on Economic, Social and
Territorial Cohesion
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Werkloosheid %, 2013

Regional quality of life
Index
(Source, PBL, 2014)

Source: EU-Commission
(July 2014)
Investment for jobs and growth,
6-th Report on Economic, Social
and Territorial Cohesion
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North of the Netherlands
”Functional Urban
Areas”: Leeuwarden en
Groningen (OECD, 2014)

Ontwikkeling werkgelegenheid per inwoner 15-64 jaar , 1973-2010

Legend
Functional Urban Areas
Region of Northern Netherlands
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Bron: Louter, 2011

| 11

| 12

Regionale werkloosheidverschillen worden kleiner
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Bevolkingsontwikkeling 2010-2025

Bevolkingsontwikkeling 20-64 jarigen 2012-2025

Bevolking 15-64

Totale bevolking

Groningen

Leeuwarden
Drachten

Heerenveen

Assen

Vergrijzing groter
probleem dan krimp!

Bron: CAB, 2012
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Roltrap en ruimtelijke concentratie

Migratiepatronen van jongeren 2000 - 2006
Leeftijd 15 – 20

Leeftijd 20 – 25

Bron: KAW, 2012
Source: Harts, J.J. (2008) Opleidingsmigratie in Nederland, Geografie, oktober 2008
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Ontwikkeling bevolking stad Groningen
Hoger opgeleiden
concentreren zich
in stedelijke
gebieden

Groningen groeit: 200.000
inwoners in oktober 2014!

Veel studenten: o.a 6.000
uit het buitenland!
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Mobiliteit afgestudeerden van 10 jaar voor afstuderen tot 18 jaar erna
Jaar van afstuderen WO +HBO

Bruto maandloon:
Leeftijd

Amsterdam

Man/vrouw
Woonsituatie

Rotterdam

Gemiddeld tentamencijfer

Groningen

Bestuurlijk actief
Werkervaring
Regio

Bron: Venhorst, V.A., Koster, S. en Van Dijk, J. (2013), Geslaagd in de Stad.

Aansluiting studie-werk
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Brain drain?
• Concentratie hoger opgeleiden in steden begint bij studiekeuze
• Studiesteden houden per saldo afgestudeerden vast, maar voor
werk iets meer dan voor wonen
• Gaat ten koste van omliggende regio, maar gemeenten dicht bij de
stad Groningen gaan er per saldo ook op vooruit
• Noorden grotendeels zelfvoorzienend in opleiden hoger opgeleiden
• Beetje Braindrain naar de Randstad: is dat dan erg?
• Grote verschillen naar studierichting: vooral economen en juristen
vertrekken
• Gaan de ‘besten’ weg? Nee! Alleen bij de economen en juristen
Bron: Viktor Venhorst (2012), ‘Smart move? The spatial mobility of higher education graduates’, Groningen,
RUG/FRW, dissertation.
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Ontwikkeling werkgelegenheidsstructuur
Nederland
MBO
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(CBS, statline/bewerking RUG)

Noord-Nederland
MBO

Veel van de ca.1 miljoen banen in NL op MBO 2 en 3 niveau
zullen verdwijnen  startkwalificatie MBO-4?
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Regionale kennisnetwerken en innovatie

Steden en regio’s en hun kennisinstellingen
Welke positieve effecten mag een stad / regio verwachten van een
hogeschool of een universiteit?
1. Productie van human capital in de vorm van afgestudeerden
2. Productie van nieuwe kennis uit onderzoek  innovatie

• Bedrijven verwerven belangrijke en meer specialistische kennis vooral

buiten de eigen regio.
• Bedrijven verschillen sterk in het aangaan van kenniscontacten. Vooral
bedrijven met relatief veel hoger opgeleiden zijn actief in het extern
verwerven van kennis.
• Er is geen eenduidige relatie tussen het aangaan van regionale
kenniscontacten en het innovatief vermogen van bedrijven.
Bron: RPB, Regionale Kennisnetwerken en innovatie, 2007

3. Consumptie-effecten door bestedingen  banen voor lager en
middelbaar opgeleiden

Beschikbaarheid afstudeerders en contacten met studenten en
docenten via stages zijn belangrijker voor het regionale bedrijfsleven
dan contacten met top-onderzoekers
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Innovatie: van beta naar gamma en alfa
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Waar willen we
wonen?

› “Innovatiesucces is maar voor een kwart te danken aan
investeringen in technologie; driekwart komt voort uit investeringen
in management, organisatie en arbeid
(Henk Volberda in Link, sept.2008 en vele publicaties daarna)

› Innoveren is mensenwerk en komt vooral door interactie tussen
mensen die verschillen, contacten met leveranciers en klanten, etc.:
concept open innovatie (WRR, sept. 2008)

Haren nr. 1!

› Welk talent heeft een regio nodig?  Van alles wat!

Bron: Bureau Louter,
Waar willen we wonen 2012

› Wanneer blijven ze?  leuke baan + prettige woonomgeving!
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Scores Woonfactoren
Ommeland/Stad
Woonomgeving
Basisvoorzieningen
Plusvoorzieningen
Overlast&Veiligheid

Natural gas extraction causes
soil subsidence  earthquakes

Earthquakes 1986-2014. Source: KNMI

+ - +
- +
+ -

Smaken verschillen!
Bron: Bureau
Louter,
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Proefschrift Rixt Bijker
(januari 2013): Er zijn ook
veel migranten naar de
minder populaire rurale
gebieden! Grote goedkope
huizen, maar goede
verbindingen cruciaal +
snel ICT Broadband
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Zie ook RUG rapport ‘Breedband
op het platteland’ van Koen
Salemink en Dirk Strijker
(http://www.rug.nl/frw/news/2012
/final_breedband.pdf ) en
Nieuwsuur-uitzending ‘Platteland
digitaal achterlijk gehouden’
(http://nieuwsuur.nl/onderwerp/5
28319-platteland-digitaalachterlijk-gehouden.html )

Grote forensen stromen
over steeds langere
afstanden van van
vooral hoger
opgeleiden
(Power couples):
ZZP-ers + het
Nieuwe Werken:
geen vaste werklocatie
cruciaal:
+ Mooi Wonen
+ Broadband ICT
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Bron: Stad en Land, CPB, 2010
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Onderzoek onder 83 Europese steden waaronder uit
Nederland: Amsterdam, Groningen en Rotterdam

Ik ben tevreden met de stad waarin ik woon: Gr = 3

Tevreden over de publieke ruimte: Groningen = 1
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Tevreden over gezondsheidszorg: Groningen = 1

Conclusies

Tevredenheid over onderwijs en scholen: Groningen = 1
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› Groningen ligt centraal in Europa en heeft net als Nederland als geheel
een prima positie en een uitstekende reputatie buiten Nederland
› Afstand tot de Randstad is vooral een perceptieprobleem en van
bijziendheid in de Randstad: twee uur van Schiphol gaat nergens over en
het had één uur kunnen zijn als de Zuiderzeelijn was aangelegd (en het
zou fijn zijn als er nu goede treinen zouden rijden i.p.v. dubbeldekkers)
› Braindrain is gering, maar ruimtelijke mobiliteit van hoog opgeleiden is
hoog en dat is allen maar goed. Maar eens een band, altijd een band
met het Noorden  ambassadeurs!
› Nieuwe werken biedt kansen, band tussen woon-werklocatie wordt
steeds losser en quality of life belangrijker. Cruciaal: mooi wonen en snel
internet aan huis!
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Dank voor uw aandacht
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