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Waar gaan we het over hebben?
• Trends op de arbeidsmarkt

• Hoe staan economie en arbeidsmarkt er nu voor?

• Demografische ontwikkelingen 

• Economische herstructurering, robotisering en automatisering 

• De arbeidsmarkt van Ooststellingwerf

• Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt

• Hoe krijg ik voldoende personeel?

• Wie moet wat doen?

1.
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Uitdagingen arbeidsmarktbeleid:

1. Vervullen vacatures

2. Zo veel mogelijk mensen aan de slag
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Trends op de arbeidsmarkt
1. Economische crisis, groei stagnatie  opeens 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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Hoe staan we ervoor?
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Ontwikkeling aantal banen 2018-2019 (werknemers + zelfstandigen)
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Groei banen in:
Uitzend   75.000
Zorg 50.000
Bouw      35.000
Horeca    33.000
ICT         31.000

Overal in het land zijn 
regio’s die snel en 
minder snel groeien in 
termen van 
werkgelegenheid over 
de periode 1996-2016!
 Zuid-oost Fryslân 

doet het goed!
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Groei werkgelegenheid ZO-Fryslân idem NL
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Banen naar sector Ooststellingwerf in 2018
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Banen: 9.100 (detailhandel 1.360, zorg 1.200 
landbouw 850, voedingsindustrie 700, bouw 675, 
groothandel 550, rest 3.765) 

Groei banen naar sector Ooststellingwerf
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Groei banen in 2018 vooral 
in Bouw, Voedings- en 
Metaal industrie, ICT en 
Zakelijke Dienstverlening

Hoe hoog is de werkloosheid 
in Nederland?

(in % van de beroepsbevolking)
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En in Ooststellingwerf?



3

| 13

Ontwikkeling werkloosheid januari 2008 - 2019
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Crisis: explosieve stijging werkloosheid 
juli 2011 – maart 2014! 

Bron: UWV, 2019

Meer banen leidt niet 1 op 1 tot 
minder WW en werkloosheid

Werkloze 
Beroepsbevolking   

WW-uitkeringen

Werkloosheid % naar opleidingsniveau 2003-2017

Opleiding:
Laag 

Midden

Hoog

Werkloosheid 2018 Ooststellingwerf: 3,6%
18

(Nederland 3,8%)
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Werkloosheid Ooststellingwerf 2003-2018
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Leeftijd:
15 – 25 jaar 

45 – 75 jaar

25 – 45 jaar

Seizoensgevoeligheid WW-instroom
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Vacatures per 100 werklozen
88

77

15

2008 2019
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September 
2014: 

Demografische trends
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Van 1996 - 2016 
enige krimp 
langs de randen 
van Nederland

Van 2015 - 2040: geen grote krimp verwacht in Fryslân, 
Ooststellingwerf krimpt eerst; vooral Leeuwarden groeit
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Bevolkingsontwikkeling Ooststellingwerf 2002-’19

26.720

- 1.200

25.520
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Beroepsbevolking Ooststellingwerf: 
Opleidingsniveau neemt toe

Middelbaar

Laag Hoog
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Migratiesaldo naar leeftijd en streek: Leeuwarden wint 15-25!
Noord-oost Fryslân verliest in alle leeftijden, behalve 75+
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Leeuwarden trekt jongeren aan die 
naar het HBO gaan en daarna deels 
verder trekken: roltrap model

Ouderen en lagere opgeleiden 
blijven achter op het platteland

Migratie patronen van/naar 
de stad Groningen
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Migratie naar leeftijd

Netto winst Gr.

Netto verlies Gr.

Ruimtelijke uitsortering via het roltrap model: 
jongeren gaan naar de stad voor hoger onderwijs
Braindrain is vooral binnen het Noorden en naar Randstad
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Hoger opgeleiden 
concentreren zich in 
stedelijke gebieden 
met HBO of WO.
GEVOLG: 
krimpregio’s langs de 
kust en de grens, 
waar ouderen en
laag opgeleiden 
overblijven en
banen verdwijnen

30
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
cruciaal:
+ Mooi Wonen
+ Broadband ICT
+ Zelfrijdende auto?

Lager opgeleiden zijn 
veel minder mobiel
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Vergrijzing verschilt sterk per sector! Vooral Overheid en Onderwijs 

> 50+ Totaal 

NARSC November 2010 | 34

Steeds meer 
flexbanen en 
zzp-ers
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Bron: CBS, Nederland in 2015. 

Werknemers vaste baan

Zelfstandigen met personeel

Zelfstandigen zonder personeel

Werknemers flexibele baan

Robotisering en 
Automatisering

| 36
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Beroepen komen en gaan …
| 37

Bron: Deloitte 
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Cultuur, recreatie
Openbaar bestuur  Zorg

Onderwijs
Bouw Logistiek, ICT
Handel, horeca Zakelijke

diensten
Industrie

Landbouw 
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Bron: Dagblad van 
het Noorden,        
26 november 2014
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Bron: NRC 17 mei 2014

Inzetten op terughalen 
maakindustrie (reshoring?)
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Telegraaf 30 maart 2016

Bron: Financieel Dagblad, 21 mei 2016 
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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)?
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Bron: Financieel Dagblad AFGELOPEN ZATERDAG 18 mei 2019

VACATURES

WERKLOOSHEID
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1 op de 3 niet! Probleem? Of teken van flexibiliteit / adaptief vermogen?
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ROC brochure:

Een beroepsopleiding is 
geen bedrijfsopleiding!

Benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw:
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Maximaal scholen! 
Maar: niet iedereen kan               
MBO-4 halen

Toenemend belang van         
algemene vaardigheden die      
zorgen voor aanpassingsvermogen

Moeten zgn. ‘pret’ opleidingen
als dierverzorging, kapster
sportinstructeur worden afgeschaft?
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Probleemoplossend vermogen: Hoog

Gemiddeld

Laag
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Vacatures per 100 werklozen
88

77

15

2008 2019
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> Nederland

Groei

< Nederland

Krimp

Banenprognose 

Arbeidsmarkt
regio Friesland
2019
(Bron: UWV, 2019)

Krapte op de arbeidsmarkt neemt toe, ook in Fryslân
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2016 2017
Bron: UWV, 2019

Zeer krap

Zeer ruim

2018

Vacatures vervullen en personeel behouden in 2019

Opleiding:
Laag 

Midden

Hoog29% vind het in 2019 moeilijker 
om vactures te vervullen, maar 
55% merkt niet veel verschil

19% vind het in 2019 moeilijker 
om personeel te houden, maar 
72% merkt niet veel verschil
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Maar:         WW      bijstand     AO
Fryslân 11.500     22.500     24.000  
Groningen    10.000     25.000     28.000
Drenthe 9.500     14.000     24.000
Noorden       31.000     61.500    76.000
Totaal:                         168.500 

Spanning arbeidsmarkt Fryslân, 2e kwartaal 2018
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Er is nog een flink arbeidspotentieel 
beschikbaar van ruim 1 miljoen mensen!
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Werkloos Beschikbaar, 
niet gezocht

Niet beschikbaar, 
wel gezocht

Deeltijders die 
meer uren 
willen werken
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In Fryslân: 50.000 – 55.000

Er is veel te doen: 4.3 miljoen Mantelzorgers, 
w.v. 730.000 meer dan 8 uur per week
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Er is genoeg te doen in de zorg, in de natuur, in de cultuur, in de sport, etc.
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Oplossingen:
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Meer betalen

Nieuwe doelgroepen aanboren

Slimmer werven

Maar anderen doen dit ook!

| 60

Zij-instromers, liefst uit verwante beroepen
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Wat te doen bij gebrek aan personeel?

• Meer betalen dan uw concullega, betere arbeidsvoorwaarden, prettiger 
werkomstandigheden 

• 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

| 61 | 62

Wie moet wat gaan 
doen?
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Uitdagingen arbeidsmarktbeleid:

1. Vervullen vacatures

2. Zo veel mogelijk mensen aan de slag
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Regionaal arbeidsmarktbeleid: 
iedereen bemoeit zich ermee, veel 
overleg, banenplannen, maar weinig 
regie en kennis om  door te pakken

Verbeteren concurrentiekracht door:
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 leren)

3. Hogere productiviteit door slimmere inzet van arbeid 
(verbetering van de interne arbeidsorganisatie binnen bedrijven)

4. Externe organisatie en hogere productiviteitsgroei (flexibiliteit 
van de economische structuur in combinatie met de zachte, 
harde en institutionele infrastructuur)
 Combinatie van technische en sociale innovatie
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Wie moet wat gaan doen?
• Ondernemers: nieuw banen creëren (job carving), investeren in 

scholing, stageplaatsen, leven lang leren, meer contacten met docenten. 
• Onderwijs: flexibeler onderwijsprogramma’s, docenten en leerlingen 

moeten naar bedrijven en andersom; onderwijs moet ook leuk zijn;
• Talenten maximaal benutten, maar niet iedereen kan MBO-4 halen
• Opleiden voor een loopbaan, niet voor een baan; een beroeps-opleiding 

is geen bedrijfsopleiding; 21st century skills + vakopleiding; beter een 
‘verkeerde’ (‘pret’)opleiding dan voortijdig schoolverlater; leven lang leren

• Overheid: flexibeler regels voor combinaties onderwijs-werken-uitkering, 
minimumloon netto-bruto, begrip startkwalificatie herzien?

• Ouders/Leerlingen: besef dat investeren in jezelf nodig is, MBO is prima
• Ga het samen oplossen in plaats van te klagen dat de andere partij 

het niet goed doet, niet snapt, niet wil, niet kan etc.
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En dat vergt heel veel 21st Century Skills! 
Maar u hebt daar een hele mooi plek voor dat dit faciliteert!
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Dank voor uw aandacht
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