
 

Programma Expertmeeting ‘De inclusieve arbeidsmarkt’ Groningen 
 

Datum: 19 september 2017 

Tijd:  19.30 – 22.00 uur 

Plaats:  Stadhuis Groningen, Grote Markt, Oude Raadzaal (via bordestrap te bereiken) 

 

Opening door dhr. W.(Wim) H. Koks, voorzitter van de raadscie. Werk en Inkomen 

1. Presentatie Dr. A. (Arjen) Edzes van de RUG 

2. Presentatie Drs. H (Herman) Bloupot secretaris van SER Noord-Nederland samen met 

dhr. H (Henk) ten Brinke, adviseur SER Noord-Nederland 

 

3. Presentatie Dhr. E. (Erik) Oosterveld, adviseur arbeidsmarktinformatie UWV 

 

4. Panel gesprek, discussie onder leiding van dhr. W.(Wim) H. Koks 

Naast de 3 sprekers zullen hieraan tevens deelnemen: 

 

• Mw. W. (Wilma) Reitsma van Transcom, een bedrijf dat ook mensen met een grotere 

afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt 

• Drs. W.(Wim).E. Cnossen, Directeur regionale ontwikkeling & innovatie 

Onderwijsgroep Noord OGN, een bestuurlijke samenwerking tussen Terra, het 

Dollard College en rsg de Borgen 

Daarnaast worden ook alle aanwezige raadsleden en publiek uitgenodigd deel te nemen 

aan het gesprek 

 

Afsluiting en dankwoord door dhr. W.(Wim) H. Koks  

Voor alle bijdragen is ongeveer 20 minuten gereserveerd, gevolgd door ongeveer 10 minuten voor 

reactie en vragen.   

Voor het panelgesprek reserveren we een ongeveer een uur. 

 

Aanleiding expertmeeting: 

Naar aanleiding het verschijnen van het rapport ‘Het werkend alternatief voor Noord Nederland’ en 

het verzoek om ook aandacht te besteden aan rapporten van het SCP over werken, robotisering 

leren en zorg is door de raadsleden gevraagd om een expertmeeting over de ontwikkelingen van de 

‘inclusieve’ arbeidsmarkt in Groningen.  

Een samenvatting van het advies is bijgevoegd in de e-mail, voor het gehele advies verwijzen wij naar 

de website waar u het rapport kunt downloaden. Info: http://www.sernoordnederland.nl/onze-

adviezen 

 



Doel expertmeeting: 

1. In beeld krijgen van de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de 

gevolgen daarvan voor mensen aan de onderkant van die arbeidsmarkt; 

2. Hiermee scherp krijgen op welke wijze deze problemen aangepakt zouden kunnen worden 

en wat hiervoor nodig is. 

 

Specifieke vragen voor afzonderlijke bijdragen (o.a.):   

Arjen Edzes  

Presentatie door Arjen Edzes, Senior onderzoeker Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Dhr. Edzes 

heeft de startnotitie geschreven voor het SNN-adviestraject dat heeft geleid tot het rapport ‘Het 

werkend alternatief voor Noord Nederland’. Edzes is ook als hoofdonderzoeker betrokken bij de 

evaluatie van de Experimenten rond de Participatiewet die de komende maanden in de gemeente 

Groningen gaan starten. 

 

Gevraagd is om een totaalperspectief te geven op de ontwikkelingen op de huidige en toekomstige 

arbeidsmarkt en wat deze betekenen voor de onderkant arbeidsmarkt. Wie is nou precies die 

‘onderkant arbeidsmarkt’? Waaruit bestaat de mismatch? Wat zijn de gevolgen voor de economie en 

nog relevanter in deze context: voor de mensen die op afstand staan van de arbeidsmarkt? Ook is 

gevraagd om in te zoomen op de kwestie van technologisering en robotisering en de gevolgen/ 

effecten daarvan voor de onderkant arbeidsmarkt en op de toekomstige werkgelegenheid.  

� Welke groepen zullen hier last van krijgen? Zijn er ook positieve effecten op de arbeidsmarkt 

te benoemen?  

� Welke mogelijkheden zijn er om goed in te spelen op deze ontwikkelingen?  

 

Herman Bloupot 

Presentatie door de Herman Bloupot secretaris vanuit SER Noord-Nederland over het rapport ‘Het 

werkend alternatief voor Noord-Nederland, de noordelijke aanpak maakt het verschil’, een leven 

lang leren, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en regiodeals, zowel de achtergronden en hoofdlijnen 

van het advies. Bijgestaan door Henk ten Brinke, co-auteur van het rapport en adviseur bij SER 

Noord-Nederland. 

 

Gevraagd is in te gaan op het rapport ‘Het werkend alternatief voor Noord-Nederland’, de 

aanbevelingen daarin en de doorontwikkeling hiervan. Gestelde vragen:  

� Kunt u op hoofdlijnen het rapport uiteenzetten? Wat zijn daarin de belangrijkste conclusies en 

aanbevelingen?  

� Kunt u meer vertellen over Een leven lang leren (een belangrijk thema in het rapport) en hoe 

dit kan leiden tot betere kansen op de arbeidsmarkt?  

� Op welke manieren wordt er nu follow-up gegeven aan het rapport? Bv de regiodeals etc.  

 

Erik Oosterveld 

Presentatie Erik Oosterveld, adviseur arbeidsmarktinformatie UWV over de recente 

arbeidsmarktontwikkelingen in het noorden van het land/stad Groningen. Hij zal ingaan op kansrijke 

sectoren, banen met arbeidsmarktperspectief, verdringing op de arbeidsmarkt. 

 

Gevraagd is Wat zijn de meest recente ontwikkelingen op de noordelijke arbeidsmarkt en op de 

arbeidsmarkt in de stad Groningen? Zijn hier afwijkingen ten opzichte van landelijke ontwikkelingen 

te zien?  



� Hoe ziet de toekomst van de arbeidsmarkt in het noorden eruit? Wat zijn de kwetsbare 

groepen?  

� Welke kansrijke sectoren zijn er? Wat zijn banen met een goed arbeidsmarktperspectief? 

� Wat moet er gebeuren op het gebied van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt?  

 

Panelgesprek  

Het panel bestaat uit drie bovengenoemde sprekers aangevuld met twee panel leden afkomstig 

uit het bedrijfsleven Wilma Reitsma en het onderwijs Wim Cnossen. 

� De nieuwe panelleden zullen eerst kort worden voorgesteld door de voorzitter en gevraagd 

naar hun betrokkenheid is bij het thema ‘inclusieve arbeidsmarkt’ als introductie voor het 

panelgesprek. 

� Naast de panel leden worden alle aanwezige raadsleden en publiek uitgenodigd deel te nemen 

aan het gesprek. (voor de tribune zal er een losse microfoon aanwezig zijn) 


