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Waar hebben we het over?

Vraag en aanbod van arbeid
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Vraag: arbeid is productiefactor voor 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 leren

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.

Aanbod: mensen zoeken werk

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?

Hoe geven we iedereen een kans? 
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Trends op de arbeidsmarkt
1. Economische crisis, groei stagneert, maar lijkt nu over
2. Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af; 
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 komen niet weer terug
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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Ontwikkeling werknemersbanen 2008-2016
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Nieuwe banen: 2ekw2015-2ekw2016: + 128.000,  
w.v. Zakelijke diensten (uitzendkrachten): + 84.000; 
(Detail)Handel, vervoer en horeca: + 42.000;
Zorg en Welzijn: – 12.000!

Bron: UWV, 2016
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Noord-Nederland: twee 
”Functional Urban
Areas”: Leeuwarden en 
Groningen (OESO, 2014)

Groningen
Leeuwarden
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Region of Northern Netherlands

The Netherlands

Stand 2015 aantal arbeidsplaatsen/inwoner 15-64 jaar en van 1995-2015

Stand 2015 Groei 1995-2015

Ontwikkeling werkloosheid januari 2008- juli 2016
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Crisis: explosieve stijging werkloosheid 
juli 2011 – maart 2014!
Nu langzame daling: meer banen
leidt niet 1 op 1 tot minder 

werkloosheid

Is de crisis nu voorbij? Het lijkt er wel op!
Bron: UWV, 2016

Toename lopende WW-uitkering jan 2010 – aug 2016
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Bron: UWV, 2016

Vooral grote stijging in de Zorg vanaf 2012

Bouw valt nu mee, maar 
wel seizoenspatroon!

Onderwijs

Werkloze beroepsbevolking naar leeftijd
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Bron: CBS, 2016

Werkloosheid per 
gemeente:
vooral oude traditionele 
industriegebieden hebben 
veel mensen in de WW!
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Bron: UWV, 2014



3

| 13

Aantal uitkeringsgerechtigden 2002-2014: ca. 1,6 miljoen!

WIA/WAO

WW-uitkeringen

Wajong

Bijstand

| 14

Bron: CBS, 2015

WWB Wajong
> 44                        > 21

WW > 38

Personen met uitkering
per 1000 v.d. bevolking 15-65 jaar
Maart 2015 Nederland
Alle grijze gemeenten doen het beter
dan Nederland! In het Noorden zijn dat
alleen: Ten Boer, Vlieland, 
Terschelling en Schiermonnikoog

Aantallen in het Noorden: (NL)
WW        49.000    (430.000)
Bijstand  59.000 (488.000)
Wajong   33.000    (248.000)  1.166.00
Totaal    141.000

Demografische trends
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Bevolkingsontwikkeling 2010-2025
Totale bevolking Bevolking 15-64

Vergrijzing grotere 
impact dan krimp!
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Vergrijzing verschilt sterk naar sector!
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Bevolkingsontwikkeling 
van 1 dec 2015 tot       
1 december 2016
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Van 2015 – 2030 krimp 
langs de randen
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Ruimtelijke 
uitsortering via het 
roltrap model: 
jongeren gaan naar 
de stad voor hoger 
onderwijs

Maar: braindrain is 
vooral binnen het 
Noorden i.p.v. naar 
de 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

Ontwikkeling bevolking stad Groningen

Groningen groeit: 200.000 
inwoners in oktober 2014!

Veel studenten: o.a 6.000 
uit het buitenland!

23
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

NARSC November 2010 | 24
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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

| 26

Beroepen komen en gaan …
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Bron: Deloitte 
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Bron: Dagblad van 
het Noorden,        
26 november 2014

Bron: Financieel Dagblad, 21 mei 2016 

Mutatie in aandelen beroepsniveaus 2003 - 2014

Groningen: banen op lager en middelbaar niveau verdwijnen; 
toename alleen op hoogste niveau

Groningen
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Bron: NRC 17 mei 2014

Inzetten op reshoring?

Sommigen zitten nog in de ontkenningsfase!
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Bron: GIC,
20 januari 2017
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Wie moet wat gaan 
doen?
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› Belangrijke vragen:
› Komen er tekorten op de arbeidsmarkt voor 

MBO-ers, bijv. in de techniek of de zorg??

› Mismatch op de arbeidsmarkt?

› Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt

 Moet de opleiding daarop inspelen?

Of is de tijd van volledige werkgelegenheid voorbij 
en moeten we wat anders verzinnen?

| 36
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Mismatch?
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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 skills?
2. Hebben we het over de korte (baan) of de lange termijn (loopbaan?
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1 op de 3 niet! Probleem of teken van flexibiliteit /  adaptief vermogen?

39

ROC brochure:

Een beroepsopleiding is 
geen bedrijfsopleiding!
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Bron: Dagblad van 
het Noorden,          
februari 2017

Niet iedereen kan MBO-4 halen! 

| 41

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

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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Bron: Dagblad van 
het Noorden,          
23 februari 2017

Krapte op de arbeidsmarkt neemt toe, maar nog niet       
in Groningen
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20162015 Bron: UWV, 2016

Alleen in de ICT-
sector is echte 
sector breed krapte 
zichtbaar en dat zien 
we ook al in 
Groningen; in andere 
sectoren/bedrijven 
alleen problemen 
met werven 
specifieke functies
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Bron: UWV, 2016
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Bron: UWV, 2016

Verwachte ontwikkeling 
banen werknemers voor 
Groningen voor 2016‐
2017: rond het landelijke 
gemiddelde 
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Bron: Dagblad 
van het 
Noorden,          
17 maart 2016
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Bron: Dagblad van het 
Noorden, 13 februari 2017
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Bron: Dagblad van het Noorden,          
23 februari 2017
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Bron: Asser Courant, 2 februari 2017
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Bron: CBS, 2015

WWB Wajong
> 44                        > 21

WW > 38

Personen met uitkering
per 1000 v.d. bevolking 15-65 jaar
Maart 2015 Nederland
Alle grijze gemeenten doen het beter
dan Nederland! In het Noorden zijn dat
alleen: Ten Boer, Vlieland, 
Terschelling en Schiermonnikoog

Aantallen in het Noorden: (NL)
WW        49.000    (430.000)
Bijstand  59.000 (488.000)
Wajong   33.000    (248.000)  1.166.00
Totaal    141.000

Wie moet wat gaan 
doen?
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Lokaal arbeidsmarktbeleid: iedereen 
bemoeit zich ermee, veel overleg, 
banenplannen, maar weinig regie en 
kennis om  door te pakken

| 54
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Participatiewet: quotum 5% 
arbeidsgehandicapten bij 
bedrijven > 25 werknemers

Probleem: heel veel gemeenten 
hebben een grotere doelgroep 
dan het maximaal beschikbare 
aantal quotum banen zelfs als 
alle bedrijven > 25 voor 100% 
meedoen!

Hoe lossen we dat op? 
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Werken in Duitsland?
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Ontwikkeling werkloosheid, Nederland, Duitsland en België
:
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Nederland
Duitsland

Duitsland

Nederland

Veel beleidsinitiatieven voor grenspendel
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Project ‘Werken in Duitsland’: 170 werkzoekende 
Groningers en Drenten hebben een baan gevonden 
in Duitsland en voor de zomer zitten we op 400!

Bron: DvhN, 3 december 2016
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Bron: DvhN, 13 februari 2017

Werkloosheid %, NUTS 2 regio, 2014
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Werkloosheid % Aandeel langdurige 
(> 1 jr) werklozen
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…..Nederland Duitsland

Belgie

Weterings, A. & G. van Gessel-Dabekaussen (2015) 
Arbeidsmarkt zonder grenzen. PBL/CBS

Grenspendel:
NL  DLD: 8.900,

w.v. 3.400 Nederlanders
DLD  NL: 35.700,  

w.v. 16.000 Nederlanders 
die in Duitsland wonen
Verder:
24.700 Nederlanders wonen 
en werken in Duitsland
27.400 Duitsers wonen en 
werken in Nederland

Zijn kansen dan zo groot?

(Online) Actieve vacatures, 
April-sept 2015
als % of werkzame
Beroepsbevolking in 2012  
Bron: Jobfeed / Eurostat

.
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Er is veel te doen: 4.3 miljoen Mantelzorgers, 
w.v. 730.000 meer dan 8 uur per week

| 63 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, 
anders denken over arbeid om sociale uitsluiting te voorkomen

› Ouders/Leerlingen: besef dat investeren in jezelf nodig is
› 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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Bron: Dagblad van het Noorden, 7 december 2016
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ER IS GEEN SIMPELE     
OPLOSSING!!!!

Maar wel een 
gezamenlijke 

verantwoordelijkheid 
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Commissie Van Zijl

Prima verhalen, er is geld en ze 
bieden faciliteiten, kredieten, etc.
Probleem: welke innovatieve 
ondernemers creëren de banen die 
passen bij de mensen in de regio?

Start nieuwe bedrijven
| 69 | 70

Bron: Dagblad van 
het Noorden, 26 
november 2014
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Bron: GIC, 7-12-2016

Bron: RTV Noord, 7-12-2016 Bron: RTV Drenthe, 7-12-2016

Bron: DvhN, 7-12-2016
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Bron: Dagblad van 
het Noorden,          
4 maart 2014
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Kapitaal:
- Economisch
- Menselijk
- Cultureel
- Natuurlijk

+ 
Zelfvertrouwen
Creativiteit
Uitstraling 
Trots
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