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Naar een inclusieve regio

Oftewel: Wat zouden we onze kinderen (of onze cliënten of 
onze werkgevers) adviseren?

Dr. Arjen Edzes

Rijksuniversiteit Groningen, Economische Geografie, Groningen

a.j.e.edzes@rug.nl

Netwerkbijeenkomst Werkend leren, wat werkt?, 9 april 2018, Leeuwarden
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FD, 6 april 2018
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Studie- of loopbaanadvies?

1. Studiekeuze?

2. Arbeidsmarktperspectief

3. Locatie (wonen, studeren, werken)   

4. 2020-2084 (21e eeuw)

5. Wat wil je worden versus 
wie wil je zijn?

Plaatsbaarheid

Weerbaarheid

Leerbaarheid

Inhoud

1. Huidige arbeidsmarkt (kort en snel)

2. Belangrijke trends 

1. Banen en beroepenstructuur verandert

2. Kennis veroudert sneller – leven lang leren 

3. Betekenis voor loopbaan(begeleiding)

4. Hebben we het goed georganiseerd?

5. De moraal van het verhaal
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Ontwikkeling werknemersbanen 2008-2017 
(per kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal voorgaand jaar) 
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Bron: UWV, 2017
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Bron: UWV, 2017

Vacature-ontwikkeling en ontwikkeling werkloosheid

Vacature-ontwikkeling Werkloosheid
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Ontstane vacatures en nieuwe WW-uitkering 1998-2017
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Bron: UWV, 2016

Vacatures weer op niveau van 
voor de crisis van > 250.000!

WW-uitkeringen
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Werkloosheid per gemeente eind 2017 
% beroepsbevolking                                         afname 2016-2017

Bron: CBS, 2018
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Werkloosheid % naar opleidingsniveau 2003-2017

Opleiding:
Laag 

Midden

Hoog
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Er is nog een flink arbeidspotentieel 

beschikbaar!
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Niet-werkzame uitkeringsgerechtigden 2016: ca. 1,1 miljoen! 

Arbeidsongeschikt

WW-uitkeringen

Bijstand

Van die 1,1 
miljoen zeggen 
ca. 550.000 te 
kunnen en te 
willen werken.

Niet kunnen 
werken komt 
vooral door 
ziekte

17|9-4-2018

Onbenut arbeidspotentieel

Bron: CBS 2017
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Conclusie

1. Arbeidsmarkt wordt krap (en veranderd in een 
aanbiedersmarkt) 

2. Mismatches op de arbeidsmarkt

3. Nog grote voorraad / arbeidsreserve 

4. Polarisatie 
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Ontwikkelingen

1. Demografische transities 
(ontgroening, vergrijzing, 
migratie – verhogen 
arbeidsparticipatie) 

3. ICT- en technologisering   

2. Globalisering en verwevenheid van 
netwerken (flexibilisering – weerbaarheid)
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Cultuur, recreatie
Openbaar bestuur Zorg

Onderwijs
Bouw Logistiek, ICT
Handel, horeca Zakelijke

diensten
Industrie

Landbouw 
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Beroepen komen en gaan …
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Bron: Deloitte 
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Veranderende eisen in beroepen

Bron: Autor, 2010
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Probleemoplossend vermogen: Hoog

Gemiddeld

Laag
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Bron: Goos, Manning & Salomons, 2012 / CPB, 2012

Ontwikkeling werkgelegenheidsstructuur (1998-2010) 
internationaal

11 

negatief, terwijl het aantal banen aan de boven- en onderkant van de loonverdeling groeit. In 

ons land groeit de werkgelegenheid van banen aan de bovenkant en onderkant van de 

loonverdeling met ruim 2 procent in de periode 1998-2010. De werkgelegenheid in het 

midden daalt met 4,5 procent in deze periode.  

 

De ontwikkeling over de tijd voor al deze landen is weergegeven in Figuur 6. In deze figuur is 

de werkgelegenheid van de drie groepen in 1998 op 100 gesteld. De ontwikkeling laat 

duidelijk zien dat de werkgelegenheid voor gemiddeld opgeleiden daalt. De werkgelegenheid 

voor hoogopgeleide werknemers is het sterkst gestegen, maar opvallend is ook de stijging 

van 9 procent onder laagopgeleide werknemers vanaf 1998.15 

 
Figuur 6     Daling van werkgelegenheid voor gemiddeld  

       opgeleiden is in veel Europese landen zichtbaar.  

 
 

Noot: De landen die in deze figuur zijn meegenomen, zijn dezelfde die in Figuur 5 worden weergegeven. De periode is 1998-2010. 

Bron: Goos, Manning en Salomons (2012) 

 

De volgende stap is te kijken welke vraag- en aanbodfactoren een rol spelen in het verklaren 

van deze trends. Vooral technologische verandering is een belangrijke oorzaak van 

veranderingen aan de vraagzijde. Veranderingen in de samenstelling van het aanbod spelen 

ook een rol. Institutionele veranderingen, zoals veranderingen in de invloed van vakbonden 

of minimumlonen, hebben geen invloed op de ontwikkelingen in de afgelopen 15 jaar.16 

 
15

 Als we de ontwikkeling in Figuur 5 en 6 vergelijken met de ontwikkeling in de Verenigde Staten, dan is daar hetzelfde 
patroon zichtbaar (zie Autor, Katz en Kearney, 2006). In de periode 1993-2006 is het werkgelegenheidsaandeel van 
gemiddeld opgeleide werknemers met ruim 7 procent gedaald en het aandeel van de laagopgeleide populatie het snelst 
gestegen (ruim 4 procent). 
16

 Vakbonden hebben minder een vinger in de pap dan dertig jaar geleden. In de Angelsaksische landen is de inbreng van 
vakbonden vanaf begin jaren tachtig sterk afgenomen; in Europese landen is het beeld gemêleerd. Het is echter moeilijk 
gebleken om een rechtstreeks verband tussen veranderingen op de arbeidsmarkt en de verandering van de rol van 
vakbonden te vinden (DiNardo, Fortin en Lemieux, 1996 en Acemoglu, Aghion en Violante, 2001). Daarnaast bemoeien 
vakbonden zich meestal met de loonvorming. Ze hebben maar een beperkte invloed op de totale werkgelegenheid in een 
land. De trends die in deze Policy Brief naar voren komen, hebben vooral betrekking op veranderingen in werkgelegenheid. 
Ten slotte is de trend universeel en niet beperkt tot sectoren van economieën die traditioneel sterk of juist niet worden 
vertegenwoordigd door vakbonden (Teulings, 1996). Minimumlonen hebben vooral impact op de onderkant van de 
arbeidsmarkt. Bij het verdwijnen van laaggeschoolde banen in de jaren zeventig en begin jaren tachtig is het waarschijnlijk 
dat de hoogte van het minimumloon de kansen op werk van laaggeschoolden heeft beïnvloed. Wanneer we echter kijken 
naar de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de uitholling van het midden zien, dan lijkt het minder waarschijnlijk 
dat (de hoogte van) het minimumloon hierop direct van invloed is. Bij een toenemende druk op de onderkant van de 
arbeidsmarkt kan dit in de toekomst veranderen. 
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Gemiddeld

Hoog
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Automatiseringsrisico MBO (Deloitte, 2014)
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Bron: Dagblad van 

het Noorden,        

26 november 2014
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Telegraaf 30 maart 2016
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Bron: Financieel Dagblad, 21 mei 2016 
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Gevolgen voor de arbeidsmarkt

1. Aanpassingsprocessen gaan sneller – flexibilisering –
transitionele arbeidsmarkt

2. Banen en beroepenstructuur verandert

3. Kennis veroudert sneller – leven lang leren 

4. Economische geografie verandert 

1. Ruimtelijke uitsortering 

2. Triomf van de stad? 
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Gevolg 1: Aanpassingsprocessen gaan sneller

Bron: CBS/TNO, 
2017, Dynamiek 
op de 
arbeidsmarkt

Flexibilisering arbeidsrelaties 
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Flexibilisering per sector: grote verschillen! 
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NARSC November 2010| 36
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Gevolg 2: Banen en beroepenstructuur verandert

Friesland

Banen op lager en middelbaar niveau verdwijnen
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Aantal banen op MBO 2/3 is afgelopen 20 jaar iets 
afgenomen, maar groei verwacht 2017-2020 
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Gevolg 3: Kennis veroudert sneller 
MBO-professionals over belang van vaardigheden voor de toekomstige 
arbeidsmarkt (SCP, 2017, Beroep op het MBO)
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(Oud-) MBO-studenten over het belang om later altijd werk te hebben

Gevolg 3: Kennis veroudert sneller 

(SCP, 2017, Beroep op het MBO)
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Twee discussies / frames
1. De ‘ambachtseconomie’ – met sterke 

nadruk op 

(tekorten in) beroepen, sectoren en 

aansluitingsproblemen

| 42

2. De ‘individuele en regionale weerbaarheid’ – met  sterke 

nadruk op regio, skills, gerelateerdheid, 

mobiliteit/flexibiliteit 
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Aansluitingsdiscussie?
1. Groot vertrouwen in prognoses 

2. Groot vertrouwen in opleidingsflexibiliteit – ROC’s moeten 

opleiden waar bedrijfsleven behoefte aan heeft – 1-

richtingsverkeer

3. Focus op moment opnames – niet carrières 

4. Gevoed door participatietaakstellingen en snelle winst

5. Korte termijn en hijgerig

Schaf pretopleidingen af….

44|9-4-2018

Mismatch?

| 44

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 vaardigheden?
2. Hebben we het over de korte termijn (baan als 

schoolverlater) of over de lange termijn (loopbaan)?
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1 op de 3 niet! Probleem? Of teken van flexibiliteit / adaptief vermogen?
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Aansluitingsindicatoren MBO schoolverlaters na 1,5 jaar 
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Aansluitingen

1. Niet blindstaren op eenmalige en korte termijn transities

2. Leven lang leren 
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4. Hebben we het goed georganiseerd?

5. De moraal van het verhaal
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Lokaal arbeidsmarktbeleid: iedereen 
bemoeit zich ermee, veel overleg, 
banenplannen, maar weinig regie en 
kennis om  door te pakken
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Knelpunten volgens MBO-professionals bij vernieuwen aanbod

(SCP, 2017, Beroep op het MBO)
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Hebben we het goed georganiseerd? 

1. Veel versnippering en coördinatie problemen 

2. Veel eigen belangen 

3. Veel korte termijn

4. Weinig (lokale en regionale) ruimte

5. Wat is de juiste schaal?  
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FD, 6 april 2018

53|9-4-2018

Opgave 1: blijvend ontwikkelen

- Bedrijfstaksgewijze scholing

- Regionaal scholingsfonds

- Faciliteer kleine ondernemers

- Flexibelere opleidingsvormen

- Maak scholing met behoud van uitkering mogelijk 

Opgave 2: integrale bestuurlijke samenwerking

- Betere verbindingen tussen economie, onderwijs en 

sociaal domein

- Voeg databestanden samen 

- Werk belemmerende regels weg

- Stimuleer opzetten sociale ondernemingen

Verzoek om te 

adviseren over een 

strategie die erop 

gericht is via de 

ontwikkeling en 

bevordering van leven 

lang leren bij te 

dragen aan een 

toekomst- bestendige 

noordelijke 

arbeidsmarkt. 

54|9-4-2018

Advies SER Noord-Nederland: Regiodeal 
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4. Hebben we het goed georganiseerd?

5. De moraal van het verhaal
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De moraal 
①Kijk voorbij de waan van de dag – voorkom korte termijn 

denken

②Plaatsbaar, weerbaar en leerbaar

③Durf buiten de gebaande paden te treden

| 56
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Dank voor uw aandacht


