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Waar gaan we het over hebben?

Trends regionale economie en
arbeidsmarkt in relatie tot
duurzame inzetbaarheid

• Hoe staan de regionale economie en
arbeidsmarkt er nu voor?
• Trends op de arbeidsmarkt + krapte +
Corona + brede welvaart
 Noodzaak Duurzame Inzetbaarheid

Presentatie voor de Online Masterclass Duurzame Inzetbaarheid
1 februari 2022, Online vanuit Provinciehuis Drenthe in Assen

Jouke van Dijk
Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse, Rijksuniversiteit Groningen,
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen; Voorzitter Vakgroep Economische Geografie
Voorzitter SER Noord-Nederland
Email:jouke.van.dijk@rug.nl

• Hoe regelen we dat en wie doet wat??

Website: www.joukevandijk.nl
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Trends op de arbeidsmarkt en de regionale economie

Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!?

1.
2.
3.
4.
5.

Maart 2020: Krappe arbeidsmarkt  Corona  Nu weer, hoe verder?
Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af, tenzij doorwerken na 65
Verschillen tussen landsdelen nemen af, binnen landsdelen toe
Economische herstructurering, meer diensten, energietransitie
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!! Basisbanen??
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

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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Hoe staat het Noorden
er voor?
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Groei banen per
COROP-regio tussen
1996 en 2020:
- Delfzijl enige regio
met afname banen
- Oost-Groningen en
Zuid-oost Drenthe
blijven achter.
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Werkloosheidsverschil Noorden–NL daalt: 0,2%

Werkloosheid

2020

Netto participatie

Maar verschil netto-participatiegraad groeit: 2,1%

Bron: De Stand van het Noorden, 2021
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% mensen ouder
dan 15 jaar met een
uitkering, naar
gemeente, juni 2020
 In het Noorden
gaat het economisch
best goed, maar
(te!) veel mensen
doen niet mee!

Werkgelegenheidsgraad: aantal banen per
1.000 inwoners 15-65 jaar lager dan NL
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Drenthe
Friesland
Groningen
Noorden

“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!

Nederland
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Besteedbaar inkomen en % miljonairs zijn
lager in het Noorden

Brede welvaart: er is meer dan werk en inkomen!
Vinden vooral jongeren!
Grote verschillen
binnen het
Noorden
Groningen scoort
nogal laag, ook
vanwege andere
voorkeuren die
hun welvaart
verhogen dan in
andere regio’s.
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Aandeel gelukkige inwoners laagste in Groningen
hoogste in Fryslân and ook in Drenthe
1. Fryslân
3. Drenthe

12. Groningen
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De plaats waar
je geboren ben
heeft veel
invloed op je
toekomstige
carrière en
inkomen en dan
is het Noorden
geen gunstige
startregio.

Het hebben van werk is belangrijk om gelukkig te zijn!
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Voorspelling Rabo research
zomer 2020: Delfzijl krijgt
de grootste klappen

Effect corona op werkgelegenheid in 2020
Veel Krimpsectoren
Groei sectoren

Bron: UWV

Noordelijke
arbeidsmarkt
iets minder
gevoelig voor
Corona dan
Nederland.
Hier minder
krimp en
meer groei
sectoren
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Achteraf blijkt dat in 2e kw
2021 mee te vallen tov 2019
Amsterdam/
Schiphol
meest
getroffen
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Spanning op de arbeidsmarkt is nu overal!
2020 2ekw
2021 2ekw

Werkloze beroepsbevolking
Open Vacatures
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In de meest
gemeente in
het Noorden
is de zorg de
grootste
sector en dit
is veel minder
het geval in
de rest van
het land
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Aantallen openstaande vacatures en
werklozen naar provincie

2e kw 2021: werklozen en openstaande vacatures

2e kw 2021 en 2e kw 2021

Friesland: ca. 10.000
Groningen: ca. 11.000
Drenthe: ca. 8.000

Friesland
Groningen
Drenthe
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MAAR: In Arbeidsmarktregio Groningen zijn
nog 54.000 werkzoekenden beschikbaar
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Aantal ZZP-ers groeit sterk,vooral in Friesland

ZZP-ers en Flexwerkers zijn het
hardst getroffen door Corona!

Zelfde beeld in
arbeidsmarktregio’s
Drenthe: 19.000
Fryslân: 44.000
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Bron: De Stand van het Noorden, 2021
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Demografische
ontwikkelingen
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Bevolkingsprognose 2020-2040: krimp!
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Vergrijzing (% 65+) neemt verder toe van 2018–2035
% 65+ in 2035

% 65+ in 2018
Vergrijzing: meer
vraag + kleinere
beroepsbevolking
Hoe lossen we
dat op?

Nederland
Friesland
Prognoses trekken trends door,
maar zijn erg slecht in het
voorspellen van trendbreuken door
bijv. corona

29

Drenthe
Groningen
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Ontwikkeling beroepsbevolking 2015-2020 (%)
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Binnenlandse migratie Noorden is negatief
Meer mensen vasthouden/aantrekken?

Opleidingsniveau beroepsbevolking 2010-2020

Buitenlandse migratie Noorden is positief

Arbeidsmigranten als oplossing?
Niet eenvoudig advies SER NN
Bron: De Stand van het Noorden, 2021

Bron: De Stand van het Noorden, 2021
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Verhuisde personen april-december 2020vooral uit Randstad!

RandStad

Bestemmingsgemeente

Randstad – Intermediair:
Periferie
In: 15.700 < Uit: 19.400
Randstad – Periferie:
In: 27.300 < Uit: 36.500
Intermediair – Periferie
Inter- In: 17.700 < Uit 20.200
mediar

Migratiestromen

Herkomstgemeenten

Aantal
instromers
200

100
50
25

Randstad verliest,
Periferie wint!
Migratiesaldo
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Bron: Kadaster, 2021
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Investeren in het
spoor:
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
35
veel
minder mobiel
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Lelylijn
Saksenlijn

+ het aanbod 140.000
huizen te bouwen!

Bron: Stad en Land, CPB, 2010
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OECD (2014) Territorial Review for the
Netherlands ”Functional Urban Areas”
Advies OECD:
* Enhance economies of agglomeration
in NL by improving connectivity
between functional urban areas.
* The National Policy for Infrastructure
and Spatial Planning needs to further
take into account the input and
participation of all provinces in the
definition of national priorities.
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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
• 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%. HIER LIGGEN
KANSEN: HOU ZE HIER!
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Waar liggen de kansen voor
het vergroten van de Brede
Welvaart in het Noorden?

42
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RIS3, Deltaplan

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.
Cruciaal: Human Capital,
ofwel geschikt personeel
Kennis?  Universiteit van het
Noorden
Meer inwoners?  Deltaplan
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Er is heel veel geld, regionaal (NPG 1,15 miljard),
nationaal (Groeifonds) en Europees (> 500
miljoen), maar tot nu toe ontbreekt een integrale
visie op de besteding en hoe dit te organiseren.
Advies SER NN:
Integrale investeringsprogrammering NoordNederland:
Focus en
organisatie voor de
bevordering van de
brede welvaart
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PBL: Energie transitie zorgt voor (nog meer)
krapte op de arbeidsmarkt, ook in Groningen!

Belangrijke vragen voor HRM:
 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, thuiswerken?
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? Leven Lang Ontwikkelen? Is er
een leercultuur bij het bedrijf en de werknemers?
 Wat kunt / wilt u doen voor duurzame inzetbaarheid?

En dan ook nog 100.000 banen voor de waterstofeconomie?
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Oplossingen voor krappe arbeidsmarkt:
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, Leercultuur
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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Ontwikkeling van beroepen naar:
probleemoplossend vermogen: Hoog
Gemiddeld
Laag
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Benodigde vaardigheden voor de

21ste
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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
 Leercultuur bij bedrijven en
werknemers moet beter!
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Mismatch Onderwijs
& Arbeidsmarkt?
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Werkenden die leren het meest nodig hebben, leren het minst

Verticale mismatch: het niveau van de
opleiding is te hoog of te laag

Informeel leren

Horizontale mismatch: het
niveau van de opleiding is
goed, maar het type niet
Nederlands werkenden doen veel cursussen, maar minder
praktijk-leren, wat laagopgeleiden vaak prettiger vinden.
Cruciaal: hoe is de leercultuur bij bedrijf en werknemer?

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)?

Deelname opleidingen, cursussen en trainingen
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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.
Hoe zet je ze toch duurzaam in?
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Wat te doen bij gebrek aan personeel?

Bron: DvhN, 6-9-2016

• Meer betalen dan uw concullega, betere arbeidsvoorwaarden, prettiger
werkomstandigheden, thuiswerken faciliteren, etc  MAAK ZE BLIJ!
• 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 die werknemer via taakafsplitsing (job
carving) en/of slimme technologie of specifieke werktijden
• Creatieve aanpak: neem iedereen aan die bij je wil werken: ‘open hiring’
• Stel uitbreidingsplannen uit
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Er is meer dan werk en inkomen: work‐life balans!
Vinden vooral jongeren

Wensen en eisen van werkgevers en
werknemers veranderen in de tijd
55
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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
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Commissie Borstlap
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Het ziekteverzuim
als gevolg van
hoge werkdruk is
in het Noorden
lager dan in de
rest van het land:
Houwen zo!
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Kwaliteit werk in %
| 61

TOENAME

Effect thuiswerken
op kwaliteit en
kwantiteit van het
werk:
- Alleenstaande
zonder kinderen en
aparte werkplek
leiden het meest
- Aparte werkplek
cruciaal
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Waar besteed men meer tijd aan bij corona?

AFNAME
Kwantiteit werk in %
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Er is nog een flink arbeidspotentieel beschikbaar
van bijna 1 miljoen mensen

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?

Werkloos

 ofwel: het gaat om brede welvaart: iedereen moet
meedoen en duurzame inzetbaarheid zijn!!

Beschikbaar,
niet gezocht

| 64

Deeltijders die
meer uren
willen werken

Niet beschikbaar,
wel gezocht

Dit zijn nog steeds de relevante vragen, maar de context is
met corona wel even heel snel heel anders geworden.
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MAAR: In Arbeidsmarktregio Groningen zijn
nog 54.000 werkzoekenden beschikbaar

Meer uren werken als oplossing?

Zelfde beeld in
arbeidsmarktregio’s
Drenthe: 19.000
Fryslân: 44.000
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Arbeidsmigratie als oplossing?
• Tot nu toe heeft het Noorden 4x zo weinig
buitenlandse werknemers als Nederland gemiddeld
• Kenniswerkers: meer buitenlandse studenten hier
werk bieden (maar er zijn ook genoeg Nederlandse
studenten die wegtrekken)
• Arbeidsmigranten: voor lager en middelbaar
geschoold werk in de land- en tuinbouw en
distributie en in de bouw. Blijven OostEuropeanen? Afrikanen? Huisvestingsproblemen?
• Wie gaat het regelen? Vooral MKB vindt omgaan
met taal- en cultuurverschillen lastig.

Zij-instromers, liefst uit verwante beroepen

Bron: Advies Arbeidsmigratie SER Noord Nederland, verschijnt maart 2022
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Vier dagen werken
en vijf dagen
betaald worden:
de nieuwe trend?
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Conclusies

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

• De arbeidsmarkt is krap en dat zal mede door vergrijzing nog
wel zo blijven. Wegkapen bij de concurrent is geen oplossing.
• Oplossing: automatiseren, robotiseren, taakafsplitsing, scholen /
Leven Lang Leren, Leercultuur, betere arbeidsvoorwaarden en
werkomstandigheden, maak je werknemers blij! Moet allemaal!
• Nieuwe doelgroepen aanboren (migranten, statushouders,
deeltijdwerkers, andere sectoren, ongeschikte kandidaten)
• Vooral deze oplossingen geldt dat ze beter werken als
duurzame inzetbaarheid centraal staat. Dat is in het belang van
zowel de werkgever als de werknemer!
• De praktijk is lastig want er zijn altijd theoretische en praktische
bezwaren. Leer daarom van elkaar, los het samen op.
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 als wij het niet
kunnen oplossen,
welk land dan wel?
Financieel Dagblad,
19 september 2020
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Trends regionale economie en
arbeidsmarkt in relatie tot
duurzame inzetbaarheid

Dank voor uw aandacht

Presentatie voor de Online Masterclass Duurzame Inzetbaarheid
1 februari 2022, Online vanuit Provinciehuis Drenthe in Assen

Jouke van Dijk
Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse, Rijksuniversiteit Groningen,
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen; Voorzitter Vakgroep Economische Geografie
Voorzitter SER Noord-Nederland
Email:jouke.van.dijk@rug.nl

75

Website: www.joukevandijk.nl
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