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Op eigen kracht 
gespreksnotitie ten behoeve van de werkconferentie op 24 april 2015 

 
opgesteld door prof. Jouke van Dijk en dr. Arjen Edzes  

op verzoek van de commissie Ruim baan voor Oost-Groningen 
 

Algemeen 

Oost-Groningen heeft veel om trots op te zijn. Het gebied kent een rijke historie met regionale welvaart in 

voornamelijk de landbouw en de industrie. Er is voldoende ruimte, de lucht is schoon, de dorpen en steden 

mooi. 

Oost-Groningen heeft ook veel om zich zorgen over te maken. Vooral de zwakke sociaal-economische 

structuur en dynamiek leiden tot voor Nederlandse begrippen hoge werkloosheid en inactiviteit, 

afhankelijkheid van sociale zekerheidregelingen en armoede. Het gemiddelde opleidings- en inkomensniveau 

ligt fors onder het Groningse en landelijk gemiddelde. 

Oplossingen komen niet van buiten. Oost-Groningen zal op eigen kracht een ontwikkelingsperspectief 

moeten zien te vinden in de richting van een inclusieve samenleving.  

 

Probleemschets 

Om na te kunnen denken over oplossingsrichtingen is het zinvol de problematiek in historisch en ruimtelijk 

perspectief te zetten. Zinvolle oplossingsrichtingen en interventies starten met een verklaring van de huidige 

stand van zaken. 

Concentreren we ons op de regionale economische groei dan is deze laag in vergelijking met andere regio’s. 

De onderstaande kaart laat zien dat over de periode 1995-2008 in vergelijking met het landelijke gemiddelde 

de groei in de regio zeer laag is.   
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Uit: Sociaal en Cultureel Planbureau (2014). De dorpenmonitor. Den Haag. 

Niet alleen is de regionale economische groei laag, het verschil met andere regio’s is zeer bestending in tijd. 

Hoewel de economische groei en werkgelegenheidsontwikkeling het landelijke patroon volgt, een gevolg van 

de economische conjunctuur, is het structuurverschil (de achterstand) constant in tijd. 

 

Uit: Sociaal en Cultureel Planbureau (2014). De dorpenmonitor. Den Haag. 

Voor de verklaring van deze lage dynamiek kunnen we een aantal oorzaken geven. 

a. De eerste verklaring is dat (autonome) trends en transities die zich overal in Nederland (en in West-Europa) 

voordoen in Oost-Groningen sterker neerslaan. Oost-Groningen is hierin niet uniek, maar wel 

exemplarisch en valt vooral op doordat zij zich in de onderste regionen bevindt.   
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i. De Nederlandse bevolking groeit, maar concentreert zich steeds meer in stedelijke gebieden. 

Verstedelijking zorgt ook voor concentratie van economische activiteiten en bedrijvigheid. Landelijke 

gebieden kennen daardoor in verhouding meer kleinere bedrijven, vaak met een regionaal 

verzorgingsgebied.      

ii. De Nederlandse economie transformeert van een agrarische en industriële naar een 

diensteneconomie. Dat verandert productieruimte in consumptieruimtie en zorgt voor transformatie 

van agrarische gemeenschappen naar woondorpen. 

iii. ICT en mobiliteit zorgen voor verandering van woon-werkverhoudingen. Afstanden worden relatief 

kleiner, thuiswerken neemt toe.   

iv. De arbeidsmarkt polariseert en flexibiliseert. Als gevolg van ICT, robotisering en globalisering 

verdwijnen routinematige en eenvoudig te automatiseren banen. Tegelijke flexibiliseert de 

arbeidsmarkt in rap tempo, waarbij de inkomensgevolgen en baanonzekerheid vooral neerslaan aan 

de onderkant van de arbeidsmarkt.    

v. Verstedelijking gaat gepaard met selectieve migratie en ruimtelijke uitsortering. Jongeren / 

studenten en hoger opgeleiden trekken naar de stad en laten een in verhouding laag opgeleide en 

oudere bevolking achter.  

vi. Demografische processen zorgen daarnaast voor krimp en vooral vergrijzing. Voor de regionale 

economie en arbeidsmarkt creëert dit kansen (veranderende vraag om dienstverlening, zilveren 

economie) en problemen (leefbaarheid en voorzieningen).  

vii. De mate waarin vergrijzing van de werkzame beroepsbevolking leidt tot nieuwe banen  

(vervangingsvraag) is niet eenduidig te beantwoorden. Dit is bijvoorbeeld mede afhankelijk van 

overheidsinvesteringen in de sectoren onderwijs en zorg (bezuiningen!), efficiency-overwegingen en 

door de invloed van robotisering en automatisering.    

 

Oost-Groningen is hierin niet uniek en bevindt zich zeker niet in een uitzonderingspositie, want de 

problematiek speelt in veel perifere regio’s in Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Limburg en 

Zeeland. Hooguit ondervindt de regio in ernstiger mate de gevolgen van algemene trends en transities.  

De vraag is hier naar het gebiedsperspectief van Oost-Groningen voor de lange termijn: wat is het 

verdienvermogen, de ontwikkelkracht en de leefbaarheid, en hoe kan deze worden versterkt? Is een focus 

op enkel werkgelegenheidsstimulering in het gebied zelf een realistisch perspectief of moet juist meer 

worden ingespeeld mobiliteitsbevordering, huisvesting en onderwijs?   

b. De tweede verklaring is dat Oost-Groningen wel degelijk specifieke en unieke gebiedskenmerken heeft 

die andere regio’s niet hebben en die haar op voorsprong of op achterstand zetten. Dit is de bijna 

‘traditionele’ verklaring die Oost-Groningen uitmunt in de landelijke lobby.  

 

i. Oost-Groningen is bijzonder door haar specifieke ligging. In verhouding ver afgelegen van Groningen-

stad en helemaal van de Randstad. Zij is als het ware ontkoppeld van de economische hoofd- en 

regionale structuur. Ze heeft een mogelijk voordeel door de grens met Duitsland, maar feit is dat de 

direct naastgelegen Duitse regio zo mogelijk nog dun bevolkter is dan Oost-Groningen.  

ii. Oost-Groningen kent specifieke landbouwgronden voor grootschalige verbouwing en verwerking van 

zetmeel, suiker en zuivel. Hierdoor kan zij voorop lopen in innvovaties in de agribussiness, zoals 

onlangs door de Commissie Landbouw Veenkolonien (2012) is voorgesteld.  

iii. Oost-Groningen kent door haar historie inter-generationele problemen van generatiewerkloosheid, 

laag opleidingsniveau, zorg en sociale zekerheidsafhankelijkheid,   met andere woorden een groot 

precariaat. 

iv. Oost-Groningen kent een eigen cultuur met specifieke waardenoriëntaties: van oudsher een links-

socialistische en activistische oriëntatie inclusief een sterk geloof in de verzorgingsstaat en een sterke 

herverdelende overheid. De regionale samenleving is eerder naar binnen dan naar buiten gekeerd. 

v. Oost-Groningen heeft een negatief imago. 
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vi. De regio heeft te kampen met aardbevingen.  

De unieke kenmerken van Oost-Groningen legitimeren een inzet op de specifieke kracht en zwakten van 

Oost-Groningen.   

De vraag is hier welke assets Oost-Groningen kan benutten (Landbouw, natuur, water, ruimte?) en welke 

bedreigingen (inactiviteit, onderwijs, zorg) moeten worden beantwoord.  

c. De derde verklaring is dat Oost-Groningse verschillen met andere regio’s worden veroorzaakt door 

verschillen in efficiëntie van uitvoeringsorganen en bestuurskracht. De idee is dat in verhouding met 

andere regio’s de uitvoering van beleid te wensen overlaat en veel te winnen is door betere (bestuurlijke) 

organisatie van dienstverlening en regionale economische activiteiten. Hiervan zijn meerdere voorbeelden 

waaronder het in 2001 afgeleverde advies van de Commissie Hoekstra voor de Structuurversterking van de 

Veenkolonien en de geconstateerde bestuurlijke vraagstukken in Grenzeloos Gunnen van de Commissie 

Bestuurlijke Toekomst Groningen. Ook het Akkoord van Westerlee is voor een deel gebaseerd op deze 

veronderstelling. Synergon en Wedeka zijn te lang doorgegaan op de ‘traditionele’ route van inclusieve 

werkbedrijven en zijn te laat gestart met mondernisering volgens landelijke uitgangspunten, of we het 

daar nou mee eens zijn of niet.  

 

Vraagstukken van bestuur en uitvoering leiden tot  governance-vraagstukken in de wijze waarop 

uitvoering wordt geven in de sociaal-economische domeinen.     

 

d. De vierde verklaring ten slotte is dat de specifieke economische structuur  (sectorsamenstelling, omvang 

bedrijven) minder profiteert van de landelijke economische conjunctuur dan wel dat er economische 

onbenut potentieel is. Omgekeerd geldt de vraag of de regio rekening houdend met haar specifieke 

kenmerken voldoende innoveert om het maximale uit haar verdienvermogen te halen. 

 

i. De opnamecapaciteit (volgens regiem quotumwet) van het bedrijfsleven in Oost-Groningen voor de 

doelgroep van de participatiewet is vooralsnog te laag vanwege de specifieke sectorsamenstellingen 

en grootteklasse van bedrijven (zie onderstaande kaart). De oplossing ligt in mobiliteit naar regio’s 

waar de opnamecapaciteit groter is of in aanvullende regionale afspraken voor werkgaranties voor de 

onderkant van de arbeidsmarkt.  

ii. Versterking van het (startend) ondernemerschap. Zowel in overheidssectoren (zorg) als in het 

bedrijfsleven kan zelfstandig ondernemerschap bijdragen aan werkgelegenheid als aan innovatie in 

dienstverlening.  

iii. Versterking van goed werkgeverschap door innovatie in job carving, stages, leer-werkarrangementen 

enz. 

iv. Versterking van innovatie in voor Oost-Groningen  belangrijke en vooroplopende sectoren (Bio-based 

Valley, Zorg Valley) 

De vraag is hier welke investeringen in de economische structuur bijdragen aan de realisatie van een inclusieve 

arbeidsmarkt oftewel een arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet in plaats van aan de zijlijn staat.  
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Figuur: Verschil in omvang quotumbanen en (65% van de) doelgroep WSW/WAJONG.  
Bron: Edzes, Rijnks en Van Dijk, 2013 

 
 


