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Wat gaan we vanmiddag doen?
• Corona en hoe nu verder?

• Welke positieve en negatieve effecten heeft de 
Corona crisis op ons dagelijks leven, welzijn van 
mensen, manier van werken, economie, ed. 
Verschilt dat per regio?

• Wat is de rol voor beleid?
• Wie moet / kan / wil wat doen?
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Maart 2020:

Corona slaat toe!!
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Corana
• 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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Corona gevallen cumulatief 27mrt–15 sept 2020

Infecties Overleden
per 100.000 inwoners

Bron: 
RIVM
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Bij de GGD gemelde patienten vanaf 27 feb.
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Maar aantal ziekenhuis en IC opnamen en overledenen valt 
tot nu toe mee: is het echt zo erg zodat er minder kan?
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Hoe staan we ervoor?

Wat is er anders?
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Trends op de arbeidsmarkt
1. Economische crisis over, groei economie  krapte op de arbeidsmarkt
2. Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af, tenzij doorwerken na 65 
3. Verschillen tussen landsdelen nemen af, binnen landsdelen toe
4. Economische herstructurering naar meer diensten gaat door
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. 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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De centrale vragen voor de participatiesamenleving:

1. Hoe zorgen we er echt voor dat iedereen zijn of haar talenten kan 
benutten? Welke concrete maatregelen zijn het meest effectief?

2. Welke concrete mogelijkheden hebben werkgevers om de grote 
groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende 
plek te geven binnen de organisatie en op welke manier kan dat het 
beste bereikt worden?

Dit zijn nog steeds de relevante vragen, maar de context is 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, ZZP-ers kan als overbrugging, niet voor eeuwig. 
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Groei BNP 2e kwartaal 2020

Groei werkgelegenheid 2e kwartaal 2020

Economische groei 1e en 2e kwartaal 2020
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Het effect van Corona op Nederlandse Economie
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Passagiers op NL     Overnachtingen 
Consumptie Nederlanders in NL

Luchthavens 

Bruto Binnenlands Werkzamen Werklozen
Product 

Bron: CBS

Pin data week 10 april:

Slecht: kleding, 
schoenen, horeca, 
tankstations,openbaar 
vervoer 
Heel goed: 
bouwmarkten en 
tuincentra

| 20

Bron: ING

I.p.v. pinnen in winkels  betalingen webshops
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Bron: ING
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Grote verschillen per sector in thuiswerken en noodzaak 
contact binnen 1,5 meter, veel minder tussen regio’s 
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Thuiswerken / Veel / Weinig contact < 1,5 meter

ICT

Onderwijs

Industrie/vervoer
Bouw
Zorg
Horeca

Delfzijl Overig
Oost-Groningen Groningen

Fryslân / Drenthe

Bron: RABO
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Noordelijke economie (BNP) 
iets minder gevoelig voor 
Corona dan Nederland
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Effect corona op werkgelegenheid in 2020
Veel Krimpsectoren Groei sectoren
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Noordelijke 
arbeidsmarkt 
iets minder 
gevoelig voor 
Corona dan 
Nederland.
Minder krimp 
en meer groei 
sectorenBron: UWV
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Gro    Frl      Dr      NL
18 20 19 20

10 12 13 12 

17 19 22 23

21 22 18 21

32 27 27 23

Zeer Grote Krimp

Grote Krimp

Gemiddelde             
Krimp

Geen/kleine          
Krimp

Groei
Bron: 
UWV
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Ook binnen 
sectoren grote 
verschillen 
tussen bedrijven

Corona: vertrouwen in instituties neemt toe 
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Maar ook meer complot denkers!
Bron: SCP

Rechtspraak, regering, Tweede Kamer, kranten, televisie,
vakbonden, grote ondernemingen

Corona: ook vertrouwen in medemens groeit 
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Bron: SCP

Bereidheid andere mensen te helpen

Ik wordt eerlijk behandeld

Mensen zijn te vertrouwen

Je moet voorzichtig zijn in omgang met mensen
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| 33 Hoe verder met corona?
Gedragen we ons?

| 34

| 35 | 36

31 32

33 34

35 36



7

| 37 | 38
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September 2020:

Hoe verder met en na 
Corona? Korte termijn
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Scenario’s CPB: effect Corona op economie (BNP)
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Scenario’s CPB:

Volledig herstel
Basisraming matig herstel 

Zwak herstel

Tweede golf scenario
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Scenario’s CPB: effect Corona op werkloosheid
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Scenario’s CPB:
Tweede golf scenario

Zwak herstel
Basis raming matig 

Volledig herstel
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September 2020:

Hoe verder met en na 
Corona? Lange  termijn
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| 55 | 56

Toename Toerisme       in Fryslân, hoge bezettingsgraad
Veel bezoekers uit Zuid-Holland en Utrecht
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| 61 | 62

| 63 | 64
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66
Bron: Stad en Land, CPB, 2010

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 
veel minder mobiel
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| 67 | 68
Investeren in het 
spoor:

Lelylijn
Neder-

saksenlijn

Lelylijn 
financieren uit 
Wopke Wiebes 
fonds?
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Gevolgen van Corona voor het Noorden:
• Regionale Economie en Arbeidsmarkt: sectoraal en regionaal; stad 

versus platteland; werkloosheid; inkomensverdeling; ongelijkheid; 
armoede; bevolking en woningmarkt; bereikbaarheid (Lelylijn)

• 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, scholing, Leven Lang Ontwikkelen, digitale vaardigheden

• Individuen/Huishoudens: aanpassing gedrag m.b.t. consumptie, (reizen / 
vakantie), thuiswerken, woonvoorkeuren (huis met werkkamer op het 
platteland?); sociale relatie kinderen, (groot)ouders, vrienden; 
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Gevolgen van Corona voor het Noorden:
• Toenemende ongelijkheid tussen stad en platteland en tussen hoger 

en lager opgeleiden; Corona versterkt dit: onderwijsachterstanden, 
inkomensuitval, sociale problemen, eenzaamheid treffen lager 
opgeleiden meer dan hoger opgeleiden en vergroot de sociale 
ongelijkheid in de toekomst. Ook voor hun kinderen.

• Overheid: gezondheid – economie – onderwijs – sociaal (oud/jong) op 
lange en korte termijn, (inter)nationaal, regionaal, lokaal. Steunen van 
bedrijven en ZZP-ers kan tijdelijk als overbrugging, niet voor eeuwig. 
Maar wat zijn dan de sociale gevolgen? Armoede? Onrust?

• Wie is verantwoordelijk voor de oplossing? Rijk, Provincie, Gemeente? 
En wie betaald? Rijk zorgt nu terecht vooral voor de korte termijn 
economische problemen, maar wie moet de lange termijn sociale 
problemen oplossen en betalen?
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Voorspellen is moeilijk!
Zeker nu met Corona
Perspectief Noorden 
relatief gunstig
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De centrale vragen voor de participatiesamenleving:

1. Hoe zorgen we er echt voor dat iedereen zijn of haar talenten kan 
benutten? Welke concrete maatregelen zijn het meest effectief?

2. Welke concrete mogelijkheden hebben werkgevers om de grote 
groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende 
plek te geven binnen de organisatie en op welke manier kan dat het 
beste bereikt worden?

Dit zijn nog steeds de relevante vragen, maar de context is wel even 
heel snel heel anders geworden.
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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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Dank voor uw aandacht

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                                        Website: www.joukevandijk.nl 

Corona en hoe nu verder?

Presentatie voor de Netwerkbijeenkomst van DiMON
Het Dok, Groningen, 21 september 2020

73 74

75 76

77 78


