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Jong talent op de noordelijke 
arbeidsmarkt

Waar zijn zorgen over volgens JNO website?

• Noord-Nederland is sterk in het opleiden van mensen, maar minder 
goed in het behouden van dit menselijk kapitaal. 

• Jaarlijks trekken vele hoogopgeleide mensen naar het westen om 
daar een baan te vinden.

• Gaan de beste talenten aan onze neus voorbij?

• Weten afgestudeerden eigenlijk wel wat het noorden te bieden heeft? 
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Overview:

› Trends

› Rol van Kennisinstellingen in de regio

› Regionale ontwikkelingen

› Braindrain?

› Hoe doen afgestudeerden het op de arbeidsmarkt?

› En in het Noorden?
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Trends
1. Economische groei stagneert: crisis is nog niet over

2. Regionale verschillen nemen af en positie Randstad verschuift

3. Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af

4. Kennisintensivering is cruciaal in onze samenleving, opleidingsniveau 

stijgt: maar ook 250.000 analfabeten en 1,5 miljoen laaggeletterden

5. Ruimtelijke concentratie van talent rond steden en ruimtelijk uitsortering 

van banen, werkloosheid en bevolking: braindrain?

6. Toenemende mobiliteit,‘Nieuwe Werken’ (migratie, pendel en wonen)

7. Veranderende arbeidsverhoudingen (flexibiliteit, ZZP, employability) 

8. Veranderende competentie-eisen en mismatch vraag en aanbod

9. International war of talent: de chinezen komen???
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Economie - arbeidsmarkt - onderwijs

Enorme groei van welvaart/productie
in de laatste 200 jaar

Verklaring:
› ± 50%: door meer productiefactoren (arbeid, machines, 

grondstoffen, etc.)
› ± 50%: technologische vooruitgang / innovaties                 

(kennis – onderwijs  innovatie  hogere arbeidsproductiviteit!)

 Human Capital wordt steeds belangrijker!
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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

3. Consumptie-effecten door bestedingen
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Innovatie: van beta naar gamma en alfa

› “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)

› Welk talent heeft een regio nodig?  Van alles wat! 
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Regionale kennisnetwerken en 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.

Beschikbaarheid afstudeerders en contacten met studenten en 
docenten via stages zijn belangrijker voor het regionale bedrijfsleven 
dan contacten met top-onderzoekers

Bron: RPB, Regionale Kennisnetwerken en innovatie, 2007

Economische crisis
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Aug2013   Aug2012    Toename       %      % ber.bev.
Nederland          699.600   475.000      +224.000     +47%          8,9%
Regio Groningen 28.000      23.000       +5.000        +21%        10,4%
Regio Drenthe     21.000      16.500      +4.500         +28%          9,6%
Gem. R’dam 64.000     34.000       +30.000       +88%         21,6%
Jonger <25 jr 58.000      38.000      +20.000       +53%         6,7%

Crisis: explosieve stijging werkloosheid!
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Werkloosheid naar opleiding (in % per groep; UWV NWW Juni, 2013)
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Bron: CWIBron: UWV Werkbedrijf
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alfa
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Bruto maandloon:
Leeftijd

Man/vrouw

Woonsituatie

Gemiddeld tentamencijfer

Bestuurlijk actief

Werkervaring

Regio

Aansluiting studie-werk
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Regionale werkloosheidverschillen worden kleiner
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Ontwikkeling werkgelegenheid  per inwoner 15-64 jaar , 1973-2010

Bron: Louter, 2011

Stand en groei materiaal gerichte activiteiten (industrie, transport en distributie)
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Bron: Tordoir & Louter, 2013

Stand en groei informatie gerichte activiteiten(zak.+fin.diensten,hoofdkant., R&D)
| 18

Bron: Tordoir & Louter, 2013
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Stand en groei persoons gerichte activiteiten (media,cultu/recrea,onderwijs, zorg)
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Bron: Tordoir & Louter, 2013

Bevolkingsontwikkeling 2010-2025
Totale bevolking Bevolking 15-64

Vergrijzing groter 
probleem dan krimp!
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Source: Harts, J.J. (2008) Opleidingsmigratie in Nederland, Geografie, oktober 2008

Leeftijd 15 – 20 Leeftijd 20 – 25 

Migratiepatronen van jongeren 2000 - 2006 Roltrap en ruimtelijke concentratie
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Bron: KAW, 2012
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Bron: CAB, 2012

Bevolkingsontwikkeling 20-64 jarigen 2012-2025
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Bron: Venhorst, V.A., Koster, S. en Van Dijk, J. (2013), Geslaagd in de Stad. 

Jaar van afstuderen  WO +HBO

Mobiliteit afgestudeerden van 10 jaar voor afstuderen tot 18 jaar erna

Groningen

Rotterdam

Amsterdam



5

| 25

Hoger opgeleiden 
concentreren zich 
in stedelijke 
gebieden

26

Woon aantrekkelijkheid 
36 grootste gemeenten
Bron: Geografie, april 2011

De stad wint, 
maar er is ook 
sprake van 
ruimtelijke 
uitsortering: 
men verhuist 
naar hetzelfde 
dorpstype!
Ofwel: soort 
zoekt soort!

Bron: SCP, Dorpenmonitor, 2013.

Verhuisde personen naar dorpstype
28

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

Waar willen we 
wonen? 
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Bron: Bureau Louter,      
Waar willen we wonen 2012

Haren nr. 1!
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Scores Woonfactoren
Ommeland/Stad

Woonomgeving +    -
Basisvoorzieningen   - +
Plusvoorzieningen    - +
Overlast&Veiligheid  +    -

Smaken verschillen!

Bron: Bureau 
Louter,
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32
Bron: Stad en Land, CPB, 2010

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

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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Benodigde vaardigheden 
voor de 21ste eeuw

Rector Elmer Sterken bij de opening van het 
Academisch Jaar 2013:

“We moeten de studenten opleiden tot de nieuwe generaties van 
zelfstandig denkenden. Het onderwijs dient daarom voor een belangrijk 
gedeelte geïnspireerd te zijn door de onderzoekservaring van de stafleden. 
We moeten oppassen met een al te nadrukkelijke aanwezigheid van een 
naderend beroepsperspectief in de opleidingen zelf.

Een goede voorlichting van de situatie op de arbeidsmarkt is uiteraard wel 
gepast, maar de eerste zorg is de opleiding van zelfstandig denkenden.”
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• How would you rate the relative importance of these aspects when choosing your Ideal Employer? Please divide 100 points between 
the alternatives in accordance with importance.

• Which attributes do you perceive as the most attractive? Please select a maximum of three alternatives.

• This table shows the most attractive of the 40 attributes, 
taking into account the overall importance of the driver 
categories to the students. This analysis gives a 
summarised 360 degree view of what influences 
employer attractiveness.

Students’ top 10 preferences  

2013 | Netherlands | Students | All Students

ngin 1. Challenging work

amic 2. A creative and dynamic work environment

uppo 3. Leaders who will support my development

ning a 4. Professional training and development

ork e 5. A friendly work environment

for it 6. Respect for its people

rnati 7. Opportunities for international travel/relocation

ce fo 8. Good reference for future career

erson 9. Enabling me to integrate personal interests in my schedule

f ass 10. Variety of assignments

ngin 1. Challenging work

ork e 2. A friendly work environment

amic 3. A creative and dynamic work environment

for it 4. Respect for its people

uppo 5. Leaders who will support my development

ning a 6. Professional training and development

ce fo 7. Good reference for future career

emp 8. Secure employment

prod 9. Attractive/exciting products and services

erson10. Enabling me to integrate personal interests in my schedule

All universitiesAll universitiesRijksuniversiteit GroningenRijksuniversiteit Groningen

Employer Reputation & Image

People & Culture

Job Characteristics

Remuneration & Advancement Opportunities
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Kennisgenereerders: passender banen, minder geld en zekerheid
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• Which of the following would you prefer to do most after graduation?

What students want to do after graduating  

2013 | Netherlands | Students | All Students

would like to work 
for a start-up or 
start their own 

business

would like to work 
for a start-up or 
start their own 

business

8%

11%

Aantal zelfstandig ondernemers per studierichting 
voor afgestudeerden aan Hanze en RUG
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Hanze RUG
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• Where would you prefer to start your first employment after your graduation?

Geographical mobility | Preferred first employment

2013 | Netherlands | Students | All Students

would like 
to start working 

abroad

would like 
to start working 

abroad

28%

25%
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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 Tevredenheid over onderwijs en scholen: Groningen = 1

Conclusies
› Hoger onderwijs is een zeer rendabele investering. Voor alfa’s iets 

minder pay-off, maar dat wil niet zeggen dat ze ongelukkiger zijn!

› Kans op een baan in het Noorden iets kleiner, maar wonen en 
leefbaarheid zijn beter; economische kansen worden steeds beter. 

› Ruimtelijke mobiliteit van hoog opgeleiden is hoog en dat is allen maar 
goed. Maar eens een band, altijd een band met het Noorden!

› 21st Century (alfa) skills als sociale en culturele (taal)vaardigheden, 
communiceren, creativiteit, etc. worden steeds belangrijker

› En daarmee kan je je zelf ook goed helpen: aan een baan in het 
Noorden, maar zo nodig ook door te gaan verhuizen, pendelen, 
emigreren of in het Noorden voor je zelf te beginnen!  
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Waar zijn zorgen over volgens JNO website?

• Noord-Nederland is sterk in het opleiden van mensen, maar minder 
goed in het behouden van dit menselijk kapitaal  Valt best mee, 
het Noorden heeft veel te bieden qua wonen en economische 
kansen nemen toe! 

• Jaarlijks trekken vele hoogopgeleide mensen naar het westen om 
daar een baan te vinden  Klein beetje waar en het is niet erg! 
Ambassadeurs zijn altijd handig en ze kunnen later terugkomen!

• Gaan de beste talenten aan onze neus voorbij?  Nee!

• Weten afgestudeerden eigenlijk wel wat het noorden te bieden 
heeft?  Dat kan beter!
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War on talent: mismatch by country
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Bron: Kiezen voor kenniswerkers, AWT, 2013 

India  Brazil Saudi Arabia  China  Russia Netherlands USA Poland Japan  
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Dank voor uw aandacht


