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ICT en Arbeidsmarkt Trends economie en arbeidsmarkt
1. Economische groei stagneert: crisis is nog niet over

2. Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af; aardbevingen

3. Regionale verschillen nemen af en positie Randstad verschuift

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 en komen niet weer terug

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

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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Informatietechnologie is een gamechanger
› Big Data: bedrijven ontwikkelen nieuwe producten en diensten voor de data driven 

economy

› Informatieplatformen in topsectoren; Publiek-private ketenpartners in de sector 
logistiek plannen efficiënter, verbeteren hun service en verminderen de regeldruk

› Bedrijven besparen energie en kosten door slimme inzet van ICT-toepassingen

› MKB-ondernemers vergroten hun concurrentiekracht door innovatie van producten en 
diensten

› Bedrijven kunnen digitale producten en diensten ontwikkelen met open geodata

› De zelfredzaamheid van mensen die langdurige zorg ontvangen wordt vergroot door 
slimme inzet van ICT

› Massaal Digitaal: Bedrijven en burgers besparen tijd en geld door massaal gebruik van 
digitale voorzieningen van de overheid

› Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn beter in staat een leerling zijn of 
haar talenten maximaal te laten ontplooien door gebruik van digitale leermiddelen
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Effecten van ICT op de Arbeidsmarkt
1. De arbeidsmarkt voor niet-ICT-ers: ICT heeft grote impact op 

de economie en de samenleving. Doorbraaktechnologieën van 
onze tijd zijn o.a. big data, snel mobiel internet, internet of things
en 3D printing. Deze ICT-toepassingen zijn de komende jaren 
bepalend voor de internationale concurrentiepositie van 
Nederland en vergen andere competenties in vele beroepen en 
sectoren.

2. De arbeidsmarkt voor ICT-ers: ook binnen de ICT-sector is 
sprake van herstructurering en veranderende competenties 
waardoor nieuwe beroepen snel opkomen en oude verdwijnen.

 En dat gaat allemaal veel sneller dan we denken! 
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Hoe staan we 
er nu voor?
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Ontwikkeling werkloosheid 2003-2014
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Crisis: explosieve stijging werkloosheid 2012-2013!

Is de crisis nu voorbij of komt er weer een nieuwe dip? 
Niemand weet het!
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Regionale ontwikkeling in Europa

The world is spiky: concentratie van mensen en 
economische activititeiten. Grote steden hogere GDP, 

maar lagere groei! (Broersma & Van Dijk, 2008 en 
OECD, Regional Outlook, 2011)

North of the Netherlands 
”Functional Urban
Areas”: Leeuwarden en 
Groningen (OECD, 2014)
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Ontwikkeling werkgelegenheid  per inwoner 15-64 jaar , 1973-2010

Bron: Louter, 2011
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Stand en groei materiaal gerichte activiteiten (industrie,bouw,transp,distributie)
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Bron: Tordoir & Louter, 2013

Stand en groei informatie gerichte activiteiten(zak.+fin.diensten,hoofdkant., R&D)
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Bron: Tordoir & Louter, 2013

Stand en groei persoons gerichte activiteiten (cultuur/toerisme/recre,onderw,zorg)
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Bron: Tordoir & Louter, 2013
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Regionale werkloosheidverschillen worden kleiner
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ICT is een jonge sector
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ICT is een sector voor hoger opgeleiden
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ICT sector telt steeds meer ZZP-ers
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Steeds meer ZZP-ers
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Aantal zelfstandig ondernemers per studierichting 
voor afgestudeerden aan Hanze en RUG
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Hanze RUG
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Veel werkloze ICT-ers op MBO-niveau
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Ontwikkeling werkgelegenheidsstructuur (CBS, statline/bewerking RUG)
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Nederland Noord-Nederland

Veel van de ca.1 miljoen banen in NL op MBO 2 en 3 niveau 
zullen verdwijnen   startkwalificatie MBO-4?

MBO MBO

Beroepen komen en gaan …
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Risico van verdwijnen banen op MBO, havo/vwo en lager niveau per beroepsgroep
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Aantallen te verdwijnen banen op MBO, havo/vwo en lager niveau per beroepsgroep
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Bron: Dagblad van 
het Noorden,        
26 november 2014
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Bron: NRC 17 mei 2014
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Risico van verdwijnen banen op HBO en WO niveau per beroepsgroep
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Aantallen te verdwijnen banen op HBO en WO havo/vwo en lager 
niveau per beroepsgroep
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Benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw:
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Toenemend belang van algemene 
vaardigheden die zorgen voor 
aanpassingsvermogen, 
waaronder ICT-geletterdheid

Groeiend aantal studenten ICT in HBO en WO
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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: 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
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Hoger opgeleiden 
concentreren zich 
in stedelijke 
gebieden

Ontwikkeling bevolking stad Groningen

Groningen groeit: 200.000 
inwoners in oktober 2014!

Veel studenten: o.a 6.000 
uit het buitenland!
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Bruto maandloon:
Leeftijd

Man/vrouw

Woonsituatie

Gemiddeld tentamencijfer

Bestuurlijk actief

Werkervaring

Regio

Aansluiting studie-werk

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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Bron: Dagblad van 
het Noorden,          
4 maart 2015
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Innovatie: van beta naar gamma en alfa in combi met ICT

› “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!

› Wanneer blijven ze?  leuke baan + prettige woonomgeving!

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,

Natural gas extraction causes 
soil subsidence  earthquakes

Earthquakes 1986-2014. Source: KNMI 
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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
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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

Niet overal is goed 
ICT Broadband en 
dat is noodzakelijk! 

Zie ook RUG rapport ‘Breedband 
op het platteland’ van Koen 
Salemink en Dirk Strijker 
(http://www.rug.nl/frw/news/2012
/final_breedband.pdf )

N.B. Plan van Kamp van 
vandaag voor internet-radio 
voor platteland lost niks op: 
inferieure kwaliteit! 
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Regional quality of life 
Index
(Source, PBL, 2014)
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Onderzoek onder 83 Europese steden waaronder uit 
Nederland: Amsterdam, Groningen en Rotterdam
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Ik ben tevreden met de stad waarin ik woon: Gr = 3 Tevreden over de publieke ruimte: Groningen = 1

Tevreden over gezondsheidszorg: Groningen = 1 Tevredenheid over onderwijs en scholen: Groningen = 1

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  

Conclusies
› Informatietechnologie is een game changer die een overweldigende 

impact heeft op de economie in alle economische sectoren en ook op het 
functioneren van de samenleving. Er komen nieuwe banen bij vooral op 
HBO en WO niveau, maar er zullen ook vele verdwijnen op MBO 2-3. 

› Naast een uitstekend perspectief voor creatieve ICT-ers zullen ook alle 
andere beroepen zich ICT-vaardigheden eigen moeten maken.

› Groningen kan ICT-centrum worden en een prima plek voor ICT-ers. Het 
ligt centraal in Europa en heeft net als Nederland als geheel een prima 
positie en een uitstekende reputatie buiten Nederland 

› Het ‘nieuwe werken’ biedt kansen, band tussen woon-werklocatie wordt 
steeds losser en quality of life belangrijker. Cruciaal: mooi wonen en snel 
internet aan huis!
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Dank voor uw aandacht
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