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1. Aanleiding en onderzoeksverantwoording
1.1 Inleiding en doelstelling
De brede en integrale visie van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland (SER NN) over de sociaaleconomische
structuur van Noord-Nederland is in 2008 vastgelegd in het strategiedocument KoersVAST. De basis voor het visie
document is destijds aangereikt in drie achtergronddocumenten: (1) een regionaal economische verkenning op basis van
kengetallen en indicatoren van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, (2) een
kwalitatief advies van het Bureau Prisma & Partners en (3) een achtergrondstudie door de Kamer van Koophandel naar de
oriëntatie van het Noordelijke bedrijfsleven op Noordoost Europa.
De SER NN wil in 2014 een herijking van haar strategische visie KoersVAST. Daarvoor wil zij een update van de
onderliggende basisinformatie en ontwikkelingen. Het CAB Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en E&E advies zijn
gevraagd deze update te leveren. De doelstelling van het onderzoek is de actuele situatie in 2014 vast te leggen en om de
langere termijn sociaaleconomische situatie in Noord-Nederland te schetsen. Juist de lange termijn ontwikkeling is van
belang, omdat voor een strategische herijking niet de korte termijn fluctuaties in economie en beleid tellen, maar met
name de structurele (on)evenwichtigheden in de regionale economie.
1.2 Rolverdeling
Het onderzoeksrapport bestaat uit twee delen, deel A en deel B. In deel A, geschreven door het CAB in samenwerking met
de RUG, staat de volgende vraag centraal: “Wat is de kwalitatieve stand van zaken van de regionale economie aan de hand
van langere termijn tijdsreeksen en indicatoren op sociaaleconomisch terrein en wat kunnen we concluderen over
faseverschillen met Nederland(se regio’s en provincies)?”. Daarbij sluit het CAB aan bij de opzet die de RUG ook voor
KoersVAST heeft aangeleverd in 2008. Dat betekent dat het overgrote deel van de werkzaamheden bestaat uit het updaten
en aanvullen van tijdsreeksen en indicatoren op het terrein van (1) Economie en arbeidsmarktontwikkeling, (2) Innovatie
en kennisintensiteit, (3) Ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit. Daarnaast heeft het CAB ook een vierde categorie
toegevoegd, namelijk (4) Demografie, vanwege het langere termijn regionale belang van bevolkingsontwikkeling,
krimpdiscussies, migratie en sociale uitsortering.
E&E advies is verantwoordelijk voor deel B, het kwalitatieve gedeelte van het rapport, over de toekomstige macro
economische situatie van Noord-Nederland. In dit gedeelte van het rapport wordt gekeken met welke trends en
ontwikkelingen Noord-Nederland te maken krijgt en wat voor invloed deze trends en ontwikkelingen kunnen gaan hebben
op de vijf verschillende onderwerpen die in dit rapport worden belicht, namelijk: demografie, economie, arbeidsmarkt,
kennis en innovatie en de ruimtelijke ordening en mobiliteit. Het blijkt dat ontwikkelingen en trends steeds minder
beheersbaar worden en dat een herijking van de rol van de overheid in de samenleving gewenst is. Derhalve is een volledig
hoofdstuk gewijd aan de vraag wat deze veranderende rol van de overheid vraagt.
1.3 Onderzoeksmethode
Deel A: Op basis van dataverzamelingen bij CBS, UWV, DUO en PWR/LISA is een beeld geschetst van de stand van zaken
van de Noordelijke economie. Voor verdieping van de data en om ze te plaatsen in een relevante context is een aantal
interviews gehouden met stakeholders in het Noorden en is gebruik gemaakt van secundaire literatuur, zoals rapporten
van o.a. de OECD, SCP, UWV, TNO/CBS; deze zijn verantwoord in de literatuurlijst.
Deel B: Op basis van een literatuuronderzoek en diepte-interviews is een beeld geschetst over de toekomstige macro
economische situatie van Noord-Nederland. Begonnen is met een literatuurstudie over het verleden en de huidige situatie
van Noord-Nederland, Nederland en de rest van de Wereld. Daarnaast zijn er enkele tientallen rapporten bestudeerd over
trends en ontwikkelingen die de wereld, Nederland en Noord-Nederland te wachten staat. Vervolgens is getracht deze
informatie te onderschrijven met behulp van een achttal niet-gestructureerde interviews, met een gemiddelde lengte van
twee uur. Deze face-to-face interviews hebben een belangrijke rol gespeeld bij het verzamelen van informatie. Op
verschillende thema’s, waaronder toerisme en ICT, zijn experts uit het Noorden gevraagd naar hun standpunten en kennis
over trends en ontwikkelingen. Om deze experts de mogelijkheid te geven om vrijuit hun mening te delen is besloten om
de interviews anoniem in het rapport te verwerken.
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1.4 Leeswijzer
Na de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 2, gaat het daaropvolgende hoofdstuk in op de demografie van NoordNederland. In hoofdstuk 4 ligt de focus op de economie van het Noorden. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de NoordNederlandse arbeidsmarkt besproken. In hoofdstuk 6 komt innovatie, kennis en ondernemerschap in Noord-Nederland aan
bod. Hoofdstuk 7 gaat in op de ruimtelijke ordening en mobiliteit. Tot slot is in hoofdstuk 8 de veranderende rol van de
overheid opgenomen.
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2. Conclusies en aanbevelingen
2.1 Noord-Nederland, een ‘goede tweede’
Uiteraard heeft ook het Noorden de afgelopen vijf jaar last gehad van de economische crisis. De werkgelegenheid nam af
en het Bruto Regionaal Product daalde. Toch staat Noord-Nederland er naar internationale maatstaven helemaal nog niet
zo slecht voor. Haar inwoners zijn welvarend, gelukkig, gezond en de ondernemers doen het in internationaal opzicht op
vele fronten goed wanneer we kijken naar economische ontwikkeling, productiviteit en productiviteitsgroei, innovatie,
export en ondernemerschap. Van een faseverschil met de rest van Nederland, waar het Noorden decennialang tegenaan
hikte, is geen sprake meer. Het Noorden ontwikkelt zich op gepaste afstand in een min of meer gelijk tempo als de rest van
Nederland. De afstand neemt niet toe, maar wordt ook niet kleiner. Noord-Nederland is in vele opzichten een normale
regio en niet een ‘achtergestelde’ of ‘perifere’ regio, hoewel in veel opzichten het Noorden nog wel de erfenis van het
verleden moet verwerken, zoals de hoge werkloosheid en het grote aantal inactieven, vooral in sommige sub-regio’s. Al
met al kunnen we concluderen dat Noord-Nederland in Nederland geen koploper is, wij zijn een volger en de vraag is of
daar iets mis mee is. Is het behalen van het landelijke gemiddelde het ultieme doel of wordt het niet eens tijd dat we er
ons bij neerleggen dat we ons onderin de top bevinden?
Deze volgende positie van Noord-Nederland is voor de regio niet vanzelfsprekend. Het betekent dat het Noorden hard
moet blijven werken om deze plek vast te houden en niet opnieuw een faseverschil moet laten ontstaan. We moeten het
tempo van transitie richting duurzame kenniseconomie volhouden. Want als wij niet blijven investeren in de positie die wij
nu innemen, en niet de juiste condities en randvoorwaarden weten te creëren om op trends in te kunnen springen die op
ons afkomen, dan verliezen we de aansluiting opnieuw. Dan wordt elke kans een bedreiging: als het Noorden niet
exporteert, exporteren anderen naar het Noorden, als het Noorden niet inspeelt op 3D-printing, dan gaat dat uiteindelijk
ten kosten van het Noordelijk industrieel fundament.
Het Noorden moet dus alert blijven. Klaar zijn voor nieuwe ontwikkelingen en verhoudingen, vroegtijdig signaleren en
anticiperen als dat nodig is. Weten wat zich in de ‘cloud’ bevindt en dat vertalen naar nieuwe economische activiteiten. Het
is moeilijk om te voorspellen wat specifieke technologieën voor het Noorden gaan betekenen en hoe belangrijk ze gaan
worden, vaak is dat mondiaal en nationaal nog niet uitgekristalliseerd. Daarom zijn harde implicaties voor de Noordelijke
economie lastig te duiden. Het is belangrijk dat de Noord-Nederlandse economie op orde is, dan is ze in principe klaar voor
elke trend. Het Noorden zal net als de rest van Nederland moeten blijven investeren op systeemniveau, in de kwaliteit van
het onderwijs, in het groeipotentieel van bedrijven en in meer en hechtere netwerken. Investeren in voorsprong, niet in
het wegwerken van achterstand, niet in kwantiteit maar in kwaliteit.
Waar moet het Noorden, vanuit economisch perspectief, de komende jaren werk van maken, wat zijn de uitdagingen
waarvoor het zich gesteld ziet? Wij zien voor het Noorden de volgende prioritaire opgaven:
A.
1.

2.

3.

Op het gebied van economie en innovatie
Investeer in ondernemerschap. Het Noorden telt minder starters en minder groeiers dan de rest van Nederland.
We hebben behoefte aan meer en betere ondernemers. Nieuwe ondernemers zorgen immers voor innovatie en
bij betere ondernemers maakt innovatie structureel onderdeel uit van de bedrijfsstrategie. Als ondernemers
onvoldoende doordrongen zijn van het belang van innovatie en onvoldoende geëquipeerd zijn om te kunnen
innoveren, dan zijn investeringen in innovatiekracht verspilde moeite. Bij bestaande en nieuw opgerichte
ondernemingen moet de komende jaren de groei vandaan komen. Niet van de acquisities, maar vanuit het eigen
bedrijfsleven.
Investeer in innovatiekracht, in netwerken en in businessdevelopment. Het Noordelijk MKB zal meer moeten
innoveren, het Noorden wil zich specialiseren in oplossingen voor enkele majeure maatschappelijke opgaven
waarvoor crossovers nodig zijn. Dit gaat allemaal niet vanzelf. Het MKB is nog nauwelijks (direct) op de
specialismen aangehaakt en MKB-ers innoveren nog te weinig en zijn meestal vooral gefocust op hun eigen
bedrijf en markt en niet op het realiseren van crossovers. Het is maar de vraag of subsidies hier het meest
effectieve instrument zijn. Het Noorden zal in elk geval moeten inzetten op meer actieve en dynamische en meer
effectieve netwerken. Daarbij moet ook aangehaakt worden bij de rest van Nederland en Noord-Duitsland. Het
Noorden is geen eiland
Investeer in Noord-Nederlandse technologie strategieën door middel van een ketenbenadering. Dat helpt om aan
te haken bij de grote trends. Door te signaleren, ideeën te ontwikkelen, consortia te vormen,
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4.

5.

6.

7.

businessdevelopment te ondersteunen, en te helpen bij demonstratie, implementatie en export. Als het Noorden
deze keten weet te sluiten, dan heeft het een concurrentievoordeel ten opzichte van andere regio’s. Overheid en
bedrijven moeten dit samen oppakken. Dergelijke strategieën zijn op elke technologie toe te passen, of het nu
gaat om 3D-printing, de toepassing van big data, of de inzet van internet (met bijvoorbeeld separate strategieën
voor de detailhandel, de zorg en het onderwijs). Belangrijke uitdaging is het MKB hierbij te betrekken. Het MKB
heeft vaak een korte strategische horizon.
Onderken het belang van de industrie. Zorg dat het industriële fundament overeind blijft. De industrie is de motor
voor de regionale economie. Ook nu blijkt weer dat het de industrie is die de economie in het Noorden op
sleeptouw neemt en het Noorden telt enkele honderden grotere en kleinere innovatieve industriële bedrijven die
internationaal opereren. De afgelopen decennia is de werkgelegenheid en bedrijvigheid in deze sector echter
gestaag teruggelopen. Binnen Nederland kent het Noorden nog een lichte oververtegenwoordiging, maar die
verdwijnt langzaam maar zeker. Het Noorden zou een nieuwe vorm van industriebeleid kunnen overwegen.
Het Noorden is een MBO economie en dat brengt de komende jaren specifieke uitdagingen met zich mee. Zowel
als het gaat om innovatie en de kenniseconomie. Veel ondernemers hebben een MBO achtergrond en in de
beroepsbevolking en de werkgelegenheid is het MBO oververtegenwoordigd. Het is de grootste groep op de
arbeidsmarkt. MBO ondernemers innoveren anders, kennisvalorisatie vanuit universiteiten en hogescholen naar
MBO ondernemers is geen vanzelfsprekendheid en verdient extra aandacht. Op de arbeidsmarkt geldt dat er op
MBO niveau 2 en 3 heel veel banen gaan verdwijnen, waardoor er op dit niveau grote overschotten gaan
ontstaan. Dit vraagt om opwaardering of om migratie, want anders wordt de verdring groter aan de onderkant
en neemt het aantal inactieven verder toe. Mensen met een MBO 2 of 3 niveau gaan werken op lagere
functieniveaus, waardoor mensen met niveau 1 of VMBO geen of veel minder kansen hebben op een baan.
Stimuleer local for local. Het Noorden zal vol mee moeten gaan in de internationalisering (export, import,
kennisdeling, samenwerking, investeringen), maar moet ook aandacht blijven besteden aan de tegenbeweging,
de lokalisering van de economie. Daar komt steeds meer aandacht voor bij burgers en bedrijven. Het is een
zekere economie, verbonden met de regio en dus niet footloose. Hier liggen ook kansen om verbindingen te
leggen met het vraagstuk van de inactieven. Local for local strategieën maken ook inzet van niet-actieve burgers
mogelijk. Ze kunnen als vrijwilliger of in een leer-werkbaan een belangrijke bijdrage aan de lokale samenleving
geven.
Ontwikkel een vergrijzingsstrategie. Het Noorden is in vele opzichten geen koploper, maar wel als het gaat om de
vergrijzing. Alle gevolgen van de vergrijzing doen zich hier eerder voor dan elders in Nederland. Dat betekent dat
we ook koploper moeten willen zijn in de aanpak. De vergrijzing gaat de komende jaren een hele grote impact op
de Noordelijke economie hebben. Veel ondernemers en werknemers stromen uit met bedrijfsopvolging en de
overdracht van tacit knowledge als de daarmee samenhangende belangrijke uitdagingen. De vergrijzing biedt
kansen voor de leisuremarkt: er zijn immers veel welvarende ouderen met vrijetijd. Het gaat grote gevolgen
hebben voor de zorg: hoe gaan we in deze sector om met de toenemende vraag naar zorg, hoe faciliteren we de
omslag van publieke naar private dienstverlening, hoe stimuleren we lokale initiatieven? Onderwijs moet alleen
al in het kader van de ontgroening meer de switch maken van initieel naar post-initieel, en een strategie
ontwikkelen voor e-education om leerlingen op afstand te bedienen. Hoe bevorderen we krimpresistent
ondernemen (minder afhankelijkheid van de regionale krimpmarkt en meer meeliften op de internationale
groeimarkt)? Elke sector krijgt links- of rechtsom met de vergrijzing te maken en hoe gaan we daar in het
Noorden mee om?

De onderbouwing voor de bovenstaande punten is opgenomen in de hoofdstukken 3, 4 en 6 van deze Macro Economische
Verkenning voor Noord-Nederland.
B.
1.

2.

Op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt
Zzp-ers en flexibilisering op de arbeidsmarkt zijn geen tijdelijke trends. Inmiddels werkt een kwart van de
beroepsbevolking flexibel en de komende jaren groeit dit aandeel door tot een derde. Het aantal zzp-ers is niet te
reguleren, maar wel te faciliteren. Zzp-ers verschillen niet wezenlijk van ondernemers met 1-5 werknemers.
Behandel ze ook zo. Ze worden nu nog te veel gezien als individuen. Sociale zekerheid is een issue, maar dient
landelijk te worden opgepakt.
Het onderwijsniveau moet omhoog. Dat ligt in het Noorden op een lager niveau dan landelijk. Een deel van dit
probleem is sociaal-cultureel bepaald. Er is te weinig opleidingsambitie, doordat ouders, onderwijsinstellingen en
samenleving onvoldoende stimuleren. De arbeidsmarkt vraagt steeds meer niveau. Als dat niet aanwezig is,
verdwijnt werkgelegenheid, of leidt dat tot een sterke verdringing onderaan de arbeidsmarkt.
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3.

4.

5.

6.

Er zal nu echt een keer werk gemaakt moeten worden van het leven lang leren. De aansluiting tussen onderwijs
en arbeidsmarkt wordt nog te veel gefixeerd op het moment van afstuderen. We houden op met leren op ons
ste
24 . De beroepsopleiding zou de start moeten zijn van een flexibele carrière. Een beroep en daarmee de
beroepsopleiding heeft tegenwoordig een korte levensduur. Na een jaar of tien zijn daarom extra en nieuwe
kennis en vaardigheden nodig. Leven lang leren strategieën maken de aansluitingsmogelijkheden tussen
onderwijs en arbeidsmarkt veel groter en effectiever. Daar moet een noordelijke strategie voor worden
ontwikkeld. Het noordelijk onderwijsproduct moet kantelen van initieel onderwijs naar post-initieel onderwijs.
Daarmee ontstaan nieuwe kansen voor verbinding tussen het onderwijs en de regionale economische agenda.
Deze verbinding is nu nog dun.
Vergroot de mobiliteit en dynamiek op de arbeidsmarkt. Als mensen meer bewegen – tussen functies in één
bedrijf, tussen bedrijven in één sector en tussen sectoren – wordt een informele manier van kennisdelen en leren
bevorderd. Het Noorden heeft een kwetsbare arbeidsmarkt, mensen die hun baan verliezen, kunnen vaak niet in
een vergelijkbare functie bij een ander bedrijf terecht, daarvoor is de economie te ijl. Een goed opgeleide (leven
lang lerende) beroepsbevolking zorgt er voor dat mensen flexibel inzetbaar zijn en blijven.
Poolen van (specialistische) human resources, geeft flexibiliteit voor werkgevers en werknemers. Werkgevers
kunnen zo specialisten inzetten ook bij een niet volledig dienstverband. Werknemers kunnen zo op niveau blijven
werken. In veel kleinere bedrijven zijn specialisten vaak gedwongen om onder hun niveau taken uit te oefenen
om een volledige baan te houden.
Het Noorden heeft relatief veel inactieven, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om een groep
van circa 100.000 personen. Het zijn maatschappelijk gevoelige kwesties, maar het Noorden zou zich toch eens
de vraag moeten stellen hoeveel tijd en aandacht het Noorden er in moet en wil steken om iedereen aan het
werk te krijgen. Dat werk is er namelijk niet en gaat er ook niet komen. We zullen daarom ook moeten nadenken
over andere vormen van werk (niet-betaald, gesubsidieerd, flexibel, draaideur).

De onderbouwing van bovenstaande punten is terug te lezen in hoofdstuk 5 van de Macro Economische Verkenning
Noord-Nederland.
C.
1.

2.

3.

4.

Op het gebied van ruimte en mobiliteit
De ICT infrastructuur moet op orde zijn. Het is een conditio sine qua non voor economische ontwikkeling en de
oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Een state of the art ICT infrastructuur levert geen voorsprong op,
maar het Noorden komt wel op achterstand als de digitale bereikbaarheid niet goed op orde is. Veel kansen en
bedreigingen voor het Noorden hangen samen met snel internet, of het nu gaat om de toekomst van de
detailhandel, het mogelijk maken van zorg op afstand, het bieden van onderwijs op afstand en de stimulering van
een leven lang leren, het stimuleren van krimpresistent ondernemen of de toekomst van de
plattelandseconomie.
Krimp en ICT toepassingen leiden tot veranderend ruimtegebruik. Er is in de komende jaren minder behoefte aan
onderwijsgebouwen (door ontgroening en e-education). Er zijn minder kantoren nodig (door flexibel werken en
beperkte economische groei van de werkgelegenheid) maar met een meer betekenisvolle context voor de
ondernemers (voorzieningen, netwerkvorming). Er zullen minder grootschalige zorginstellingen zijn als gevolg
van decentralisering (lokaal en kleinschalig) en concentratie (groot en gespecialiseerd). Er zijn minder
bedrijventerreinen nodig en het vastgoed en de ruimte zullen flexibeler aangewend moeten kunnen worden:
veel meer hybride (bijvoorbeeld productie en diensten), sneller verschuiving van functies, levensloopbestendig
bouwen voor mensen en functies, etc.. Nu zijn de ruimte en ook de ruimtelijke kaders erg rigide ingericht. Deze
kaders gaan knellen. Ontwikkelingen laten zich steeds minder eenvoudig voorspellen en plannen. Dit vraagt een
aanpassing in het instrumentarium (beleidsopgave) en in de ruimte en het vastgoed (bouw- en transitieopgave).
De woonfunctie krijgt een grotere economische betekenis. Veel zzp-ers kiezen hun vestigingsplaats op basis van
het woonklimaat. Daar heeft het Noorden veel te bieden, mits de goede randvoorwaarden voor ondernemen
aanwezig zijn: beleidsmatige ruimte, ICT, infra, etc.
De stad Groningen wordt binnen het Noorden steeds belangrijker. Dat komt door de schaal, het cultureel
voorzieningenaanbod en de universiteit en hogeschool. Wanneer een regio investeert in voorsprong en
economische processen faciliteert (in plaats van stuurt) zou Groningen in Noord-Nederland veel meer het
focuspunt moeten zijn. Het Noorden zou er vanaf moeten stappen om middelen en inzet evenredig te verdelen
over de drie provincies en binnen de provincies over alle subregio’s. Investeer waar de economie daadwerkelijk
groeit en niet in waar je als overheid zou willen dat de economie groeit, faciliteer de dynamiek in plaats van deze
perse te willen beheersen en te willen sturen. Sluit dus aan bij de daily urban systems en functional urban areas.
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De pendel is heel groot, veel plaatsen in Noord-Nederland zijn goed bereikbaar. Zorg dat het bereikbaar blijft,
fysiek en digitaal.
De onderbouwing voor bovenstaande punten is opgenomen in hoofdstuk 7 van de Macro Economische Verkenning
van Noord-Nederland.
D. Ten aanzien van de rol van de overheid
Jarenlang heeft de Noord-Nederlandse overheid een sterk ontwikkelende functie gehad en op veel economische
thema’s zelf de koers uitgezet, bij gebrek aan grote bedrijven en dominante sectoren. De economische keuzes van
Noord-Nederland zijn in een politiek bestuurlijk spel tot stand gekomen en op veel economische en maatschappelijke
thema’s was de overheid leidend. Om in economisch opzicht door te groeien en op de maatschappelijke opgaven
versneld progressie te boeken is het zaak dat de overheid zich terugtrekt en meer vanuit partnerschappen of als
facilitator ontwikkelingen aanjaagt en het publiek belang dient. Bij structuurversterking ligt het primaat niet bij de
overheid, de circulaire economie is vooral een zaak van het bedrijfsleven, duurzaamheid is niet het monopolie van de
overheid en allerlei maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om veiligheid (safety en security), de zorg, het
onderwijs, gezond voedsel, mobiliteit, participatie of welk ander vraagstuk, de overheid kan het niet alleen. De
economische dynamiek in de regio vloeit echter voort uit investeringsbeslissingen van ondernemers. Duurzame
innovatie en economische ontwikkeling loopt dan ook altijd via de verlies en winstrekening van ondernemingen.
Vooral wanneer de verbindingen worden gemaakt tussen maatschappelijke en economische belangen, gaat er echt
tempo gemaakt worden: de economische motor wordt ingezet om maatschappelijke uitdagingen voortvarend het
hoofd te bieden.
Dit vraagt een andere rol van de overheid. De rol van de overheid wordt vooral die van facilitator van
maatschappelijke processen en deelnemer aan maatschappelijke coalities, bijvoorbeeld als launching customer of als
partij die zorgt voor de juiste randvoorwaarden in wet- en regelgeving, in beleid en in fysieke randvoorwaarden, zoals
infrastructuur en bedrijventerreinen. Wat vraagt de veranderende rol van de overheid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Richt de ogen op de maatschappelijke en economische opgave
Terugtrekken en ruimte bieden voor initiatieven uit de samenleving
Samenwerken over bestuurlijke grenzen heen
Ontwikkeling van government naar governance door deelname in maatschappelijke coalities
Koersvastheid: een lange termijn visie en strategie
Verbinding tussen de eigen investeringsagenda en de regionale innovatieagenda
Van kwantiteit naar kwaliteit
Toekomstbestendig en flexibel beleid
Leiderschap en bovenregionale netwerkstructuren

De onderbouwing van deze punten is opgenomen in hoofdstuk 8 van de Macro Economische Verkenning NoordNederland.
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3. Demografie
Deel A. Demografische ontwikkeling

Geschreven door het CAB Groningen
3.1.1 Inleiding
De komende tijd staat Nederland grote demografische veranderingen te wachten. In grote delen van het land zal de
bevolking gaan groeien of juist krimpen. Veranderingen zijn minstens zo belangrijk in gebieden waar bevolkingsgroei zal
plaatsvinden, als in gebieden waar krimp wordt voorzien. Vergrijzing is namelijk overal in Nederland een belangrijke
ontwikkeling en het aantal gezinnen en jonge huishoudens zullen vrijwel overal afnemen. Op nationale schaal blijven de
bevolking en aantallen huishoudens tot 2040 waarschijnlijk groeien. De bevolkingssamenstelling verandert wel en de
verschillen tussen regio’s binnen Nederland nemen de komende decennia toe.
3.1.2 Ontwikkeling aantal inwoners Noord-Nederland
Het aantal inwoners in Noord-Nederland is tussen 2008 en 2013 met iets minder dan 1% toegenomen, tegen een toename
van ruim 2% in heel Nederland. De groep onder de 15 jaar is in het Noorden in die periode met 4% afgenomen, de groep
tussen 15 en 64 jaar (de potentiële beroepsbevolking) met bijna 2%, terwijl de groep vanaf 65 jaar met ruim 16% is
toegenomen. Voor de periode vanaf 2013 tot 2025 voorspelt het CBS voor het Noorden een kleine toename van de totale
bevolking van 0,7% en voor heel Nederland een toename van 3,6%. Vooral de ontgroening gaat in sterkere mate door,
waardoor het potentiële reservoir waaruit geput kan worden voor de arbeidsmarkt steeds kleiner wordt.
Tabel 1. Ontwikkeling aantal inwoners (*1.000) per leeftijdsgroep, 2008-2025. Bron: CBS.
Nederland

Noorden

Leeftijd

2008

2013

<15

2.935,7

2.877,9

15-64

11.054,8

65+

2.414,8

Totaal

16.405,3

<15

300,0

15-64

1.134,2

65+

270,5

Totaal

1.704,7

2025
-2,0%

2.757,6

-4,2%

11.077,3

0,2%

10.838,8

-2,2%

2.824,3

17,0%

3.792,7

34,3%

16.779,5

2,3%

17.389,1

3,6%

288,0

-4,0%

252,6

-12,3%

1.115,3

-1,7%

1.063,7

-4,6%

315,2

16,5%

414,2

31,4%

1.718,5

0,8%

1.730,5

0,7%

1,4%
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
-0,2%
1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
Nederland

Noorden

Figuur 1. Bevolkingsgroei in % per jaar, Nederland en Noord-Nederland. Bron: CBS.

Er spelen twee factoren bij bevolkingsgroei: een afnemend geboortecijfer en vergrijzing. Het aandeel jongeren in de
bevolking neemt daardoor af en het aandeel ouderen neemt toe.
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De onderstaande figuur laat de ontwikkeling in de afgelopen vijf jaar van de bevolking op gemeenteniveau zien. De cijfers
laten een duidelijke centralisatie zien in de stedelijke centra. De bevolking in en rond de stad Groningen, in Noord- en
Zuidwest Drenthe en in het zuidelijke deel van Friesland is de laatste jaren nog toegenomen. De relatief kleinere afstand
tot de Randstad kan daarop van invloed zijn.
De bevolking langs de Waddenkust, in het Oosten van Groningen en in het grootste deel van Drenthe is afgenomen.

Figuur 2. Ontwikkeling bevolking per gemeente,2008-2013. Bron: CBS.

3.1.3 Huishoudens
Nederland telde in 2013 7.569.371 particuliere huishoudens, waarvan 37% eenpersoonshuishoudens en 63%
meerpersoonshuishoudens. De drie noordelijke provincies hadden in 2013 782.876 particuliere huishoudens. Het aantal
eenpersoonshuishoudens bedroeg 43%, waarin Groningen een groot aandeel innam dankzij het grote aantal studenten.
Het aantal meerpersoonshuishoudens in Noord-Nederland was in 2013 57%.
Het aantal huishoudens in Noord-Nederland is de afgelopen decennia fors gestegen. Tussen 1980 en 2010 groeide het
aantal huishoudens tweemaal zo sterk als de bevolking, als gevolg van de huishoudensverdunning. In Nederland telde een
huishouden in 1975 nog 2.95 personen; in 2000 was dit aantal afgenomen tot 2.30, in 2005 tot 2.27 en in 2012 woonden er
gemiddeld 2.19 personen in een huishouden. De belangrijkste oorzaken voor deze huishoudensverdunning is een sterke
toename van het aandeel alleenstaanden en een gematigde toename van het aantal stellen zonder kinderen en
eenoudergezinnen. De afname van het aantal kinderen per gezin heeft veel minder invloed gehad de laatste decennia. Ook
de economische ontwikkelingen dragen bij aan het aantal huishoudens. Bij hoogconjunctuur vinden jongeren
gemakkelijker een baan en zijn er meer financiële mogelijkheden om zelfstandig te wonen. Hoewel de daling niet zo snel
meer gaat, wordt er nog wel een verdere gezinsverdunning voorzien.
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Figuur 3. Gemiddelde huishoudensgrootte 2000-2013. Bron: CBS.
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In de noordelijke provincies bedroeg de gemiddelde huishoudensgrootte in 2000 2.13 voor Groningen, 2.36 voor Friesland
en 2.41 voor Drenthe. In 2012 was de gemiddelde huishoudensgrootte gedaald; 2.02 voor Groningen, 2.25 voor Friesland
en 2.29 voor Drenthe. Bij de cijfers voor Groningen telt de 1.66 voor de stad Groningen zwaar door in deze cijfers. Ook in
Leeuwarden, met een gemiddelde huishoudensgrootte van 1.9, is dit effect van het hoge aantal studenten zichtbaar. Over
het algemeen is in de plattelandsdorpen de huishoudensgrootte hoger.
3.1.4 Vergrijzing en ontgroening
Zoals hierboven is aangegeven, is de vergrijzing en de ontgroening in het Noorden een stuk sterker dan in heel Nederland.
Box 1: Groene en grijze druk
De groene druk is het aantal personen jonger dan 20 jaar, uitgedrukt als percentage van de bevolking van 20 – 64 jaar.
Laatstgenoemde groep valt voor een groot deel samen met de potentiële beroepsbevolking.
De grijze druk is het aantal 65-plussers, als percentage van de bevolking van 20 – 64 jaar. Het is interessant te zien hoe
deze groepen zich tot elkaar verhouden, omdat de actieve beroepsbevolking (de werkzame beroepsbevolking) voor
een belangrijk deel de lasten van de vergrijzing op moeten vangen. Ook biedt het zicht op de vervangingsvraag door
ouderen die met pensioen gaan en de mate waarin dit opgevangen wordt door de nieuwe aanwas van jongeren.
De begrippen grijze en groene druk zijn gangbare termen om de vergrijzing en ontgroening in kaart te brengen. De groene
druk in 2013 is in het Noorden vergelijkbaar met het landelijke cijfer; ongeveer 39%. De grijze druk ligt in het Noorden
boven het landelijk niveau: respectievelijk 31% en 28%. Er zijn in het Noorden dus relatief meer ouderen dan landelijk. De
groene druk zal zich tot 2025 op het huidige niveau stabiliseren, terwijl de grijze druk tot 2025 juist toeneemt. Rond 2020
zal het aandeel 65-plussers in Noord-Nederland voor het eerst groter zijn dan het aandeel inwoners onder de 20 jaar. Dit is
eerder dan in Nederland als geheel, waar de verhouding pas in 2024 gelijk zal zijn.
Het aandeel jongeren tot 15 jaar en het aandeel ouderen vanaf 65 jaar is op gemeenteniveau in Friesland gunstiger dan in
de beide andere provincies. In het grootste deel van Drenthe en Groningen is het aandeel jongeren tot 15 jaar lager dan
20% (figuur 4). Het aandeel ouderen vanaf 65 jaar is in Oost-Groningen en Drenthe groter dan 20% (figuur 5). De stad
Groningen laat een afwijkend beeld zien (relatief veel jongeren, relatief weinig ouderen), maar dat wordt veroorzaakt door
de oververtegenwoordiging van studenten. Daardoor is de noemer in de breuk “aantal in groep/ totaal aantal” relatief
groot en daarmee de uitkomst relatief laag.

Figuur 4. Aandeel inwoners tot 15 jaar per gemeente, 2013. Bron: CBS.
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Figuur 5. Aandeel inwoners vanaf 65 jaar per gemeente, 2013. Bron: CBS.
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Figuur 6. Bevolkingsontwikkeling per leeftijdsgroep, 2008-2025. Bron: CBS.

Met de bevolkingsgroei is ook de potentiële beroepsbevolking in de laatste decennia continu in omvang toegenomen. De
potentiële beroepsbevolking krimpt echter de komende jaren en blijft dat volgens de prognose van het CBS tot 2040 doen.
Met het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd en een stijgende arbeidsparticipatie hoeft dat echter niet
automatisch krimp van de werkende beroepsbevolking tot gevolg te hebben.
In het Noorden is de groei van de groep 65-plussers tussen 2008 en 2025 in de provincie Friesland het sterkst. In Drenthe
is de ontgroening het grootst; hier is de sterkste afname van de inwoners onder de 15 jaar.
De ontgroening is in Noord-Nederland sterker dan het landelijk beeld, maar vooral de potentiële beroepsbevolking neemt
in het Noorden sterker af.
3.1.5 Gevolgen van krimp voor de arbeidsmarkt
Door vergrijzing en ontgroening zien we over bijna de hele linie krimp in de categorie 20 t/m 64 jaar; de potentiële
beroepsbevolking. Volgens de prognoses van het CBS krimpt deze groep tot 2025 met ruim 5% in de noordelijke provincies.
In onderstaande figuur is het beeld geschetst per gemeente. Uitzonderingen op de voorspelde krimp zien we in het
stedelijk gebied (Groningen, Leeuwarden, Assen) en in de gemeenten Haren, Heerenveen, Smallingerland en Meppel. De
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grootste krimp wordt voorspeld voor Noord- en Oost-Groningen, een groot deel van Drenthe en de gemeenten rond
Leeuwarden.
We zien hier dat de potentiële beroepsbevolking in het Noorden de komende jaren afneemt en dat deze groep zich steeds
meer concentreert in de stedelijke gebieden en wegtrekt uit de periferie.

Figuur 7. Ontwikkeling inwoners 20-64 jaar, 2012-2025. Bron: NAV 2011, CBS.

3.1.6 Conclusies
Op het gebied van de demografie kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
•
•
•

We zien de bevolking groeien in de stedelijke centra en krimpen in de periferie. In totaal is er nog een kleine
groei tot 2025.
De ontgroening is in het Noorden sterker dan in Nederland, terwijl de vergrijzing in het Noorden minder sterk is
dan in Nederland; de potentiële beroepsbevolking neemt sneller af.
De stad Groningen laat een afwijkend beeld zien qua bevolkingsopbouw door de oververtegenwoordiging van de
studentenpopulatie.
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4. Economie
Deel A. Economische ontwikkeling en structuur

Geschreven door het CAB Groningen
4.1.1 Inleiding
Volgens het Centraal Economisch Plan 2014 van het Centraal Planbureau (CPB) klimt de Nederlandse economie in het
kielzog van het eurogebied langzaam uit het dal, met ¾ procent groei dit jaar en 1¼ procent in 2015. De werkloosheid loopt
dit jaar nog op tot 650.000 personen, maar daalt volgend jaar licht als gevolg van een stijgende werkgelegenheid.
De groei van de nationale economie is vooral te danken aan een toename van de export. Terwijl de export volgend jaar
groeit, zal de binnenlandse vraag voor het derde jaar op rij afnemen. De krimp van de binnenlandse vraag zal volgens de
prognose wel minder groot zijn doordat consumenten hun uitgavenpatroon zullen aanpassen aan een hersteld vertrouwen
in de economie. Het herstel van de economie zal volgend jaar echter nog te zwak zijn om voor voldoende banen te zorgen.
De werkloosheid zal dus nog oplopen.
4.1.2 Economische ontwikkeling Noord-Nederland
De economische groei uitgedrukt als de groei van het Bruto Regionaal Product (BRP), exclusief de gasopbrengsten, is in de
afgelopen jaren in het Noorden over de periode 2002-2013 met een gemiddelde van 0,8% per jaar lager geweest dan in
heel Nederland, waar die groei 1,1% per jaar bedroeg. Over de laatste 6 jaar zijn de cijfers gelijk met -0,1%.
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Figuur 9. Groei BRP (in prijzen van 1995) exclusief delfstoffen. Bron: CBS; bewerking RUG/CAB.

Het beeld wijkt per provincie af van het gemiddelde voor het Noorden. Over de periode 2002-2013 laat Friesland de
grootste groei zien met gemiddeld 1,0% per jaar. Drenthe zit op het gemiddelde met 0,8% per jaar en Groningen daaronder
met 0,7% per jaar.
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Figuur 10. Groei BRP (in prijzen van 1995), exclusief delfstoffenwinning, per provincie. Bron: CBS; bewerking RUG/CAB.

De arbeidsproductiviteit is in Noord-Nederland de afgelopen jaren over het algemeen steeds lager geweest dan het
landelijke beeld. Gemiddeld over de jaren 1996-2011 is de stijging in het Noorden ca. 0,8% per jaar, terwijl die stijging voor
heel Nederland ca.1,4% bedroeg. In de onderstaande figuur zijn de crises rond 2002/2003 en die rond 2008/2009 duidelijk
te zien.
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Figuur 11. Arbeidsproductiviteitsgroei (excl. delfstoffen) in %, Nederland en Noord-Nederland. Bron: CBS; bewerking RUG.

Per provincie heeft Groningen de hoogste arbeidsproductiviteitsgroei tussen 1996 en 2011, gevolgd door Friesland en
Drenthe.
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Figuur 12. Arbeidsproductiviteitsgroei (exclusief delfstoffen) in % per provincie. Bron: CBS; bewerking RUG.

Gemeten naar sector steekt de groei in arbeidsproductiviteit in de Landbouw, de Financiële en de Overige Dienstverlening
in het Noorden positief af tegen die in Nederland. Industrie, Bouw, Handel, Zakelijke Dienstverlening en Overheid,
Onderwijs en Zorg groeien qua arbeidsproductiviteitsgroei duidelijk minder. Voor de sectoren Bouw (ook in Nederland),
Zakelijke Dienstverlening en Overheid, Onderwijs en Zorg is in het Noorden sprake van een daling in
arbeidsproductiviteitsgroei.
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1,0
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-1,0
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Nederland
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Figuur 13. Arbeidsproductiviteitsgroei per sector, 1996-2011. Bron: CBS; bewerking RUG.

4.1.3 De Noord-Nederlandse productiestructuur
We kijken hierbij naar het aantal banen van 12 uur of meer per week, omdat dit geldt als de definitie voor fulltime banen in
het Provinciaal Werkgelegenheidsregister. Ook wordt hiermee aangesloten bij de grens die wordt gebruikt voor het
bepalen van de beroepsbevolking, waar het gaat om mensen die 12 uur per week en meer werken of willen werken. Een
vergelijking van het aantal banen per sector laat zien, dat in Noord-Nederland de sectoren Landbouw (4,5%), Industrie
(15%) en Zorg (19%) relatief goed vertegenwoordigd zijn. Een derde van de “grote” banen vinden we dus in Zorg en
Industrie. Dit zijn sectoren die onder druk staan en waarin het aantal banen in de toekomst naar verwachting zal dalen.
Handel (14%), Zakelijke Dienstverlening (12%) en Transport (6%) zijn in het Noorden relatief kleiner.
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Figuur 14. Aantal banen van 12 uur en meer per week, per sector, 2013. Bron: PWR, LISA.

Het regionaal verschil in werkgelegenheidsstructuur is de gebruikelijke term om het verschil in de opbouw van de
sectorstructuur tussen Noord-Nederland en de rest van Nederland aan te duiden. Dit verschil in
werkgelegenheidsstructuur was in het verleden een belangrijke factor in de relatieve achterstandspositie van NoordNederland, maar is het afgelopen decennium een stuk kleiner geworden. De algemene trend is dat de
werkgelegenheidsstructuur in het Noorden naar die van de rest van Nederland toe groeit (de groene pijlen in de grafiek).
Een wat afwijkend beeld zien we in de zorgsector, die in de afgelopen jaren gegroeid is in Nederland, waarbij de groei in
het Noorden nog wat sterker was dan in de rest van het land.
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Figuur 15. Afwijking in procentpunten Noord-Nederland t.o.v. Nederland. Bron: PWR, LISA.

4.1.4 De groei van de quartaire sector
De relatieve omvang van de quartaire sector, gemeten aan het aantal banen in de sectoren Onderwijs, Overheid, Zorg en
Cultuur, Sport en Recreatie, is in het Noorden groter dan in Nederland. De groei is de afgelopen jaren in het Noorden ook
sterker. Dit geldt voor de grote banen (van 12 uur en meer per week) en in nog sterkere mate voor de kleine banen.
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Figuur 16. Aandeel quartaire sector in de totale werkgelegenheid. Bron : PWR, LISA
4.1.5 Topsectoren
In het topsectorenbeleid van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie zijn negen topsectoren
centraal gesteld:
•
Agrofood
•
Chemie
•
Creatieve industrie
•
Energie
•
High Tech (met materialen en systemen)
•
Life Sciences & Health
•
Logistiek
•
Tuinbouw (met uitgangsmaterialen)
•
Water
Voor de toedeling van banen aan de topsectoren worden verschillende indelingen gebruikt. Voor deze rapportage is de
indeling overgenomen zoals die wordt gehanteerd door LISA. De toedeling van een bedrijf aan een topsector is gedaan
door de SBI-code van het betreffende bedrijf toe te wijzen aan de topsector. Binnen Agrofood valt in deze definitie de
complete Landbouw sector. Op provincieniveau hebben we gekeken hoeveel banen er binnen die topsectoren vielen.
In totaal zijn er in de Noordelijke topsectoren ruim 26% van de banen van 12 uur of meer per week te vinden, iets minder
dan in heel Nederland. De relatieve omvang van de topsectoren, op basis van het aantal banen, is wel verschillend.
Voor de twee grootste topsectoren geldt dat:
•
Agrofood met bijna 9% van de banen een grotere sector in het Noorden is dan in Nederland.
•
High Tech met 6,5% van de banen in het Noorden een kleinere sector is dan in Nederland.
Ook Energie, Lifescience en Water zijn groter in het Noorden, de overige topsectoren daarentegen juist kleiner. De grote
topsectoren lopen zo parallel aan de aandachtsgebieden, die voor het Noorden zijn gedefinieerd (Agribusiness, Energie,
Water, Healthy Ageing, Sensor).
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Tabel 2. Banen >= 12 upw per topsector. Bron: PWR, LISA.
Banen 2010

Banen 2013

2013 vs 2010

Aandeel NNL 2013

Aandeel NL 2013

Agro & Food

54.100

54.200

0,1%

8,6%

6,5%

HTSM

41.800

41.100

-8,3%

6,5%

7,2%

Lifescience

16.200

16.300

1,1%

2,6%

1,9%

Creatieve industrie

15.300

16.000

13,7%

2,5%

3,0%

Logistiek

11.300

11.100

-9,5%

1,8%

4,3%

Energie

9.200

8.800

-4,3%

1,4%

1,1%

Chemie

8.300

8.200

-7,5%

1,3%

1,5%

Tuinbouw

5.200

4.900

-4,9%

0,8%

1,0%

Water

3.800

3.600

-7,9%

0,6%

0,4%

10%
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8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
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0%

Noorden
Nederland

Figuur 17. Relatieve aantal banen >=12 upw per topsector, Nederland en Noord-Nederland, 2013. Bron: PWR, LISA.

Het is opvallend dat in de meeste topsectoren het aantal banen (Chemie, Energie, High Tech, Logistiek, Tuinbouw en
Water) is afgenomen. Agro & Food is nagenoeg gelijk gebleven (0,1% stijging). Lifescience & Health is licht gestegen (1,1%).
Het aantal banen in de Creatieve Industrie is met 13,7% toegenomen.
15%
10%
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0%
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Figuur 18. Mutatie in aantal banen per topsector, 2010-2013. Bron: PWR, LISA.
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Locatiequotiënt topsectoren
In de onderstaande kaartjes is voor de twee grootste topsectoren in het Noorden, Agrofood en High Tech, op
gemeenteniveau aangegeven waar Noord-Nederland zich onderscheidt van de rest. Hierbij hebben we gekeken naar de
locatiequotiënt. De locatiequotiënt geeft de verhouding weer tussen het regionale aandeel van de topsector in het aantal
banen van 12 uur of meer per week ten opzichte van het landelijke aandeel. Bij 1 is deze verhouding in de regio gelijk aan
de landelijke verhouding. Bij < 1 is de sector ondervertegenwoordigd. Bij > 1 is de sector oververtegenwoordigd. In dit
geval dus hoe groener hoe prominenter de topsector in de gemeente is vertegenwoordigd. De meeste topsectoren,
behalve Agrofood, zijn oververtegenwoordigd in een specifiek deel van Noord-Nederland. Zo zien we High Tech vooral ten
Oosten van de stad Groningen (Hoogezand, Veendam, Delfzijl), in het Zuiden van Drenthe (Emmen, Hoogeveen) en de
Zuidwest hoek van Friesland.

Figuur 19. Locatiequotiënt topsectoren Agrofood en High Tech per gemeente, 2013. Bron: PWR/LISA.

Bij het beschouwen van de topsectoren passen enkele kanttekeningen:
•
Er is in feite geen eenduidige definitie voor de topsectoren. In een artikel in het tijdschrift Economisch
Statistische Berichten (ESB 96(4622) 11 november 2011) vergelijken Sierdjan Koster en Arjen Edzes van de
Rijksuniversiteit Groningen een viertal definities, die in diverse publicaties gehanteerd zijn. Elke definitie leidt tot
een andere uitkomst, hetgeen het erg lastig maakt om het effect van het topsectoren beleid goed te meten. De
conclusie van genoemd artikel is:
“Het Topsectorenbeleid is gebaat bij een eenduidige definiëring en dat is nu niet het geval. Een scherpe
definiëring is van belang voor zowel de inzet van beleidsinterventies als de evaluatie van het beleid. Hierbij gaat
het niet alleen om effectiviteit en doelmatigheid, maar ook om de beschrijving van de regionale uitwerking van
het nieuwe niet-regionale beleid. Doordat sectoren niet evenredig verspreid over het land voorkomen heeft het
beleid ook een ruimtelijke uitwerking. Door een goede en eenduidige afbakening van de sectoren te hanteren kan
deze uitwerking op een goede manier in kaart worden gebracht.”
•
De gehanteerde definitie leidt er toe, dat een deel van de banen in meerdere sectoren meetellen. Dat maakt het
extra lastig om vast te stellen hoe groot de omvang van de topsectoren is.
•
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt, dat aan het specialiseren via het topsectoren ook nadelen
kleven. Een regio wordt door de specialisatie gevoeliger voor een economische schok en kan daardoor inboeten
aan veerkracht om zo’n schok op te vangen (zie ook paragraaf 3.3).
•
De Rekenkamer heeft t.a.v. het innovatiebeleid geconstateerd, dat de doeltreffendheid en doelmatigheid van het
innovatiebeleid in de periode 2003-2010 niet zijn vast te stellen. Ook de coördinatie door de minister van
Economische Zaken op de vergroting van het innovatief vermogen was gebrekkig. Het aantal subsidieregelingen
om innovaties te bevorderen, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De samenhang tussen regelingen en
doelen ontbreekt echter.
4.1.6 Innovatie
Innovatie blijft noodzakelijk, want innovatie leidt tot groei van bedrijvigheid, stijgende arbeidsproductiviteit, meer
werkgelegenheid en daarmee ook economische groei. Noord-Nederland wil zich ontwikkelen als een omgeving waar
maatschappelijke en economische voordelen kunnen worden behaald uit innovatie; een omgeving waar innovaties kunnen
worden bedacht en getest in reële situaties en met gebruikers. Innovaties door het toepasbaar maken en
commercialiseren van hoogwaardige kennis in hightech-, mediumtech- en R&D bedrijven is de motor van de
kenniseconomie.
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Op basis van cijfers van de OECD geven we een indicatie over de innovatieve kracht van Noord-Nederland in vergelijking
met heel Nederland. Het aantal patenten per miljoen inwoners laat zien dat het Noorden sterk achter blijft bij het beeld in
heel Nederland. Kanttekening hierbij is dat vooral Noord-Brabant (met op afstand Utrecht en Noord- en Zuid-Holland) hoog
scoort. Groningen had in het begin van de beschouwde periode relatief de meeste patenten, maar vooral Friesland laat
een grote stijging zien.

250

200

150

100

50

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Figuur 20. Aantal patenten per miljoen inwoners. Bron: OECD.
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Figuur 21. Ontwikkeling van aantal patenten per miljoen inwoners, Bron: OECD.

4.1.7 Conclusies
Over de economische ontwikkeling en structuur kunnen de volgende conclusies geformuleerd worden:
•
Het Noorden gaat steeds meer op Nederland lijken. Het gaat daarbij zowel om het feit dat de groeipercentages
steeds dichter bij elkaar komen te liggen als het feit dat de ontwikkeling in Noord-Nederland niet meer
achterloopt bij die in Nederland.
•
De productiestructuur, gemeten in het aantal banen per sector, groeit steeds meer naar elkaar toe. De zorg
vormt daarop nu nog een uitzondering, maar daar gaat werkgelegenheid verloren.
•
De quartaire sector is in het Noorden groter en ook de groei in de afgelopen jaren was sterker dan landelijk.
•
Van de grootste topsectoren is Agrofood in het Noorden groter dan in Nederland (respectievelijk 8,6% en 7,5%
van de banen in 2013) en High Tech kleiner (respectievelijk 6,5% en 7,2%).
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4.2 Deel B. Toekomst: kansen voor en impact van de trends op de economie van Noord-Nederland

Geschreven door E&E advies
4.2.1 Nadere duiding huidige economische situatie
De omvang van de noordelijke economie bedraagt momenteel ruim €41 miljard. Echter, dit is zonder de sector
delfstoffenwinning. Wanneer we de sector delfstoffenwinning meenemen dan bedraagt de omvang van de noordelijke
economie ruim €51 miljard. De provincie Groningen neemt daarvan zo’n 45% voor haar rekening. Als we in deze provincie
de sector delfstoffenwinning (€10 miljard) buiten beschouwing laten, dan is de Friese economie een fractie groter dan de
Groningse. De industrie –dankzij het Friese agrifood cluster en de maakindustrie rond Emmen- en de landbouw en visserij
1
zijn sterk vertegenwoordigd in het Noorden . De noordelijke economie kenmerkt zich door een relatief geringe omvang (zie
figuur 22) en door een kleine en mindere koopkrachtige bevolking. In termen van toegevoegde waarde neemt de
2
noordelijke economie ruim 8% van het Nederlands totaal in met een bevolkingsaandeel van 10,2% .

Aandeel 0-5%
Aandeel 5-10%
Aandeel > 10%

Figuur 22. Het belang van de provincies in de Nederlandse economie 2013. Bron: ING.

Tussen de drie noordelijke provincies bestaan grote verschillen in economische ontwikkeling en ook binnen de drie
provincies zijn grote verschillen waarneembaar. Zo zijn er minder ontwikkelde gebieden met daar vlak naast lokale
concentraties van bedrijvigheid en kenniswerkers die zich kunnen meten met de besten in de wereld. De motorfunctie van
de grote steden in het Noorden is belangrijk. Met 27% van de inwoners en 19% van de beroepsbevolking zijn de vier steden
Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden verantwoordelijk voor ruim 40% van de banen. Meer dan tweederde van de
3
ruim 1,7% miljoen inwoners in dit gebied woont en werkt in een van de stedelijke netwerken in het Noorden .
Statistisch gezien leveren de inwoners van Groningen gemiddeld de grootste bijdrage aan de Nederlandse economie. Zij
hebben, als gevolg van de gasproductie, het hoogste bruto regionaal product per hoofd van de bevolking, namelijk €50.400
tegen €35.900 voor Nederland gemiddeld. Drenthe en Friesland hebben per inwoner een lager bruto regionaal product dan
het landelijk gemiddelde, €27.400 en €29.100. Echter, wanneer de delfstoffenwinning buiten beschouwing wordt gelaten
en we het persoonlijk bruto inkomen vergelijken, dan ontstaat er een heel ander beeld. Het landelijk gemiddelde ligt nu op
€30.300. In Drenthe wordt het meest verdiend van de drie Noordelijke provincies, namelijk €27.900, in Friesland en
4
Groningen is het bruto inkomen gemiddeld €26.800per persoon .
Het BRP van Nederland is in de periode 1995-2011 bijna verdubbeld (96,2%). In Noord-Nederland is het BRP met ongeveer
hetzelfde percentage toegenomen (96,6%). Wel is een groot verschil waarneembaar tussen de drie noordelijke provincies,
in Groningen is het BRP met 117,3% gegroeid, in Friesland 86,6% en in Drenthe met 73,7%. De hoge toename van de
provincie Groningen komt doordat door de jaren heen het gas een steeds groter deel uit is gaan maken van de Noordelijke
economie. Vijftien jaar geleden had de gasproductie nog een aandeel van 16% in het Noordelijk BRP, inmiddels is dit
1

ING, 2013, Noord-Nederland nog niet crisisbestendig
Prisma en Partners, 2009, Koersvast
3
Noordelijke provincies, 2012, Houtkoolschets Europese structuurfondsen in Noord-Nederland
4
CBS, 2013, De regionale economie 2012
2
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aandeel opgelopen tot bijna een kwart als gevolg van de toegenomen productie en de stijging van de gasprijzen. Door het
gas heeft het Noorden haar aandeel in de Nederlandse economie weten te handhaven op 10,3%, ongeveer evenveel als 15
jaar geleden. Gecorrigeerd voor de gaswinning daalt het aandeel van het Noorden in de BV Nederland in 15 jaar tijd
gestaag van 8,9% tot 8,2% nu.
Door de bevingen is de maatschappelijke licence to produce voor de gassector flink onder druk komen te staan en wordt
de omvang van de gaswinning teruggeschroefd. Deze omvang zal in de komende jaren verder afnemen, in eerste instantie
omdat de afgegeven concessie niet meer ruimte biedt en in tweede instantie omdat het Groninger veld uitgeput raakt. Dit
heeft in de eerste plaats grote gevolgen voor de Nederlandse schatkist. Wanneer de activiteiten afnemen, zal dit op
termijn ook banen kosten, zowel direct als indirect. De gassector is echter arbeidsextensief, dus in aantallen banen zal het
verlies beperkt zijn.
De regionale verschillen tussen regio’s in Nederland zullen waarschijnlijk afnemen, maar er wordt verwacht dat de
verschillen binnen regio’s toe gaan nemen. De periferie zal opschuiven naar de randen van regio’s en buiten deze randen
zal de economie steeds meer lijken op de rest van het land. Het groeitempo van het Noorden ligt structureel lager dan het
landelijk gemiddelde; het Noorden heeft een kleinere beroepsbevolking, kleinschalige bedrijven en een krimpende
bevolking. Het Noorden wordt gekenmerkt door veel laag geschoold werk en het aandeel (werkloze) laagopgeleiden is
groot en toenemend. Ook onder de MBO-ers is er een relatief hoge en oplopende werkloosheid. Wel gaat de economische
structuur van de stedelijke- en centrale gebieden van het Noorden steeds meer lijken op het landelijk beeld.
Er is in de economie sprake van een schaalverkleining. De schaalverkleining geldt voor een belangrijk deel van de
marktsector. In de handel neemt de schaal van bedrijven nog toe, maar in de andere sectoren is er sprake van een daling
van de gemiddelde bedrijfsgrootte. De grotere bedrijven worden kleiner en er komen steeds meer ZZP’ers en kleine
bedrijven bij, die bovendien nauwelijks groeien. Het gros van de ZZP’ers blijft ZZP’er en ook het kleinbedrijf groeit
nauwelijks door. In de quartaire sector wordt de schaal van de overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen steeds
groter als gevolg van fusies en herindelingen. In de zorg zijn twee (tegengestelde) ontwikkelingen zichtbaar. Deze sector
wordt gekenmerkt door grote instellingen die bovendien steeds groter worden. Daar staat tegenover dat er steeds meer
kleinschalige initiatieven de markt betreden. De sector kent steeds meer zelfstandigen en nieuwe concepten schieten als
paddenstoelen uit de grond, kleinschalig georganiseerde zorg voor specifieke doelgroepen, afgestemd op de menselijke
maat en aantrekkelijk voor personeel. In het Noorden zijn kleinere organisaties al oververtegenwoordigd en de
5
schaalverkleining gaat in het Noorden bovendien harder dan landelijk .
Export
Friesland en Drenthe zijn de provincies met in absolute termen de kleinste export van Nederland. Uit onderzoek blijkt dat
export gedeeltelijk afhangt van een nabijgelegen mainport. Beide provincies hebben geen belangrijke haven, vliegveld of
snelweg die de grens overgaat. Tussen 2002-2012 is de export het hardst gegroeid in de provincie Groningen, met maar
liefst 150%. De belangrijkste reden voor deze groei is de toenemende export van gas en de stijgende gasprijzen. De export
van Friesland is in deze periode het minst gegroeid van heel Nederland met een groei van minder dan 3%. De export van
Drenthe is iets meer gegroeid dan in Friesland, met ongeveer 4%. In het Noorden exporteren relatief weinig bedrijven.
6
Circa 20% van de ondernemers in Nederland exporteert, in het Noorden is dat ruim 15% . Vooral een ontbrekend
grootbedrijf is daar debet aan. In Groningen is vooral het middenbedrijf op het buitenland georiënteerd, in Drenthe en
Fryslân is dat veel minder het geval. MKB’ers exporteren vooral naar andere Europese landen met de nadruk op de EU15
en met als belangrijkste handelspartners Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. De emerging markets
nemen in betekenis toe, maar het belang is nu nog beperkt.
Wanneer we kijken naar het aandeel van de export in het BRP dan is het verschil met Nederland minder groot. In Drenthe
en Fryslân is de export goed voor respectievelijk 22% en 21% van het BRP, in Groningen bedraagt het aandeel 36%.
Drenthe en Friesland hebben beide een lager percentage dan het Nederlands gemiddelde van 22,6%, Groningen ligt hier
7
ver boven . Het hoge cijfer voor Groningen is het gevolg van de export van gas. Daarnaast heeft het chemiecluster in
Delfzijl een hoge exportratio. In Friesland bestaat de export voor ongeveer een kwart uit agrofood en daarnaast voor een
substantieel uit delfstofwinning (Noorden van Friesland). In Zuidoost-Friesland legt Philips Consumer Lifestyle het nodige
gewicht in de schaal, in Zuidwest-Friesland is de machine industrie export georiënteerd. In Drenthe is vooral het

5

ING, 2013, Visie op regio’s in 2014
Hanzehogeschool en KvK (2012). Exportmonitor 2001, Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler
7
Smit et al., 2013, Regional differences in export dependency
6
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zuidoostelijk deel van de provincie sterk op het buitenland georiënteerd. Deze regio is gespecialiseerd in kunststofvezels en
8
bedient daarmee de internationale markt.

Box 2: Aandeel sectoren Noord-Nederland
Noord-Nederland heeft een aandeel van 9,6% van de banen in Nederland en beschikt over 10,2% van de Nederlandse
beroepsbevolking. Het aandeel banen ligt dus relatief lager dan het aandeel van de beroepsbevolking. Uit onderstaand
tabel blijkt dat vooral de commerciële diensten ondervertegenwoordigd zijn in het Noorden. Sectoren met relatief veel
werkgelegenheid in de drie noordelijke provincies ten opzichte van Nederland zijn landbouw, industrie en
nutsbedrijven. Ook de quartaire sector is oververtegenwoordigd in de noordelijke productiestructuur. Wanneer we het
aandeel van deze sectoren vergelijken met het landelijk gemiddelde, dan blijkt dat het aandeel banen in het Noorden
in de overheid en in het onderwijs ongeveer iets hoger ligt. De zorgsector heeft in het Noorden een aandeel van 11,5%.
Ook wanneer de werkgelegenheid wordt afgezet tegen het aantal inwoners blijkt de oververtegenwoordiging van de
zorg in het Noorden. Noord-Nederland telt 88 zorgbanen op 1.000 inwoners. Landelijk ligt die verhouding lager; 78
zorgbanen op 1.000 inwoners. De bevolkingsopbouw kan een (deel van de) verklaring bieden. Noord-Nederland telt
relatief veel 65-plussers vergeleken met het gemiddelde aantal in Nederland. Deze 65-plussers hebben overwegend
een grotere zorgbehoefte. Wanneer de zorgbanen worden afgezet tegen het aantal 65-plussers dan zijn er in het
Noorden 470 zorgbanen op 1.000 65-plussers, landelijk is dat aantal 460.
Tabel 3. Aandeel sectoren Noord-Nederland ten opzichte van Nederland, 2014. Bron: LISA

Totaal
Landbouw en visserij
Industrie
Nutsbedrijven
Bouw
Handel
Vervoer en opslag
Horeca
Informatie en communicatie
Financiële instellingen
Zakelijke diensten
Overheid
Onderwijs
Zorg
Overige diensten

9,6%
15,1%
11,4%
10,7%
9,8%
8,9%
7,0%
9,2%
6,3%
7,6%
8,0%
10,0%
10,3%
11,5%
9,4%

Landelijk komt de nadruk meer te liggen op de commerciële diensten en in die transitie blijft het Noorden
waarschijnlijk achter en lopen de verschillen op. Dat geldt eigenlijk voor alle vormen van commerciële diensten, of het
nu gaat om ICT diensten, financiële diensten, gespecialiseerde zakelijke diensten of overige zakelijke diensten, op alle
fronten ligt het aandeel in het Noorden lager en groeit het aandeel minder snel. Het Noorden lijkt daarmee in haar
transitiepad een andere afslag te nemen dan de rest van Nederland. Dit wordt ook zichtbaar wanneer gekeken wordt
naar de werkgelegenheid. In het Noorden is ongeveer 20% van de werkgelegenheid te vinden in de traditionele
stuwende sector en bijna een derde van het aantal noordelijke banen komt voor rekening van de quartaire sector. Dit
aandeel is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Vooral de werkgelegenheid in de zorg heeft een duidelijke vlucht
genomen: ruim 16.000 extra arbeidsplaatsen in tijdsspanne van vijf jaar. Daardoor is inmiddels één op de vijf banen in
het Noorden een baan in de zorg.

4.2.2 Toekomst. Korte termijn: vier motoren voor groei
De afgelopen jaren is de export de belangrijkste motor geweest voor economische groei. De binnenlandse bedrijven
investeerden minder en met name de binnenlandse markt was zwak. De komende jaren wordt er een verdere aantrekking

8
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van de export verwacht en ook de binnenlandse bedrijfsinvesteringen zullen langzaam toenemen, de groei zal wel zeer
beperkt zijn.
Wat betekent dit voor de Noord-Nederlandse economie? Noord-Nederlandse bedrijven zijn minder dan in de rest van
Nederland, georiënteerd op het buitenland. Dat betekent dat het Noorden minder dan elders zal profiteren van de
aantrekkende handel in Europa en de rest van de wereld. In het Noorden hebben veel bedrijven een bevolkingsvolgend
karakter (zoals de detailhandel en de horeca) en zijn afhankelijk van de regionale markt. Aangezien de binnenlandse
bestedingen de komende jaren geen echt herstel laten zien, zullen deze bedrijven en organisaties het ook de komende
jaren nog lastig hebben. Daar komt bij dat de thuismarkt niet verder zal groeien. De verwachte jaarlijkse gemiddelde
bevolkingsgroei ligt met 0,2% onder het landelijk gemiddelde van 0,5%. In de periode tot 2020 zal de bevolking met
ongeveer 1,5% toenemen, ook minder dan Nederland als geheel. Voor de grote schare bedrijven die afhankelijk zijn van de
regionale consumentenmarkt, betekent deze geringe toename zonder koerswijziging een rem op de eigen ontwikkeling. In
het Noorden zal de bevolking in omvang afnemen en daarmee krimpt ook de thuismarkt voor de Noord-Nederlandse
bedrijven. Met name verzorgende, bevolkingsvolgende bedrijvigheid gaat hier last van krijgen.
En dan de overheidsuitgaven. De zorg is de afgelopen jaren de sector geweest die een groot deel van het banenverlies in
de stuwende sectoren in elk geval numeriek heeft gecompenseerd. Met de decentralisatie van onderdelen van de zorg en
welzijn, de daarmee samenhangende bezuinigingen en de onzekerheden, is de kans groot dat met name in de zorg de
komende jaren de werkgelegenheid gaat dalen. De zorg wordt waarschijnlijk onbetaalbaar. Of dit nu door de vergrijzing
komt, door alle innovaties (wat kan dat moet) of door de bekostigingssystematiek zelf, de overheid zoekt naar
mogelijkheden om de uitgaven aan zorg en welzijn te beperken. Op de korte termijn wordt vooral gekeken naar het
beperken van de budgetten. Daarnaast worden voorzieningen gedecentraliseerd, wordt geëxperimenteerd met
efficiëntere organisatievormen en wordt marktwerking gestimuleerd. E-health, nieuwe burgerinitiatieven en op termijn
ook nieuwe (preventieve) disciplines bieden kansen om de kosten te drukken. Zo min mogelijk zorg in instellingen, zoveel
mogelijk in de woonomgeving. De huishoudelijke hulp zal waarschijnlijk verdwijnen uit het domein van de zorg en
overgaan naar de facilitaire (commerciële) zakelijke dienstverlening. De kans is groot dat er nieuwe organisatievormen
ontstaan zoals coöperaties van individuele zorgaanbieders (zzp’ers) en er komen steeds meer kleinschalige woonvormen
die zelf zorg inkopen met behulp van persoonsgebonden budgetten en er komen commerciële voorzieningen voor
kapitaalkrachtige zorgvragers.
Omdat de hoofdzakelijk publiek gefinancierde quartaire sector zo belangrijk is voor de noordelijke economie (zie box 2)
zullen met name in dit landsdeel de overheidsbezuinigingen extra hard aankomen. Het is dus belangrijk voor het Noorden
om meer in te zetten op de stuwende sectoren. Stuwende sectoren zijn namelijk de motoren achter het economische
succes van regio’s en dragen bij aan de groei van het BRP. Bovendien opereren stuwende sectoren op de internationale
markt en trekken inkomsten, mensen en bedrijven naar de regio. De verzorgende sectoren bedienen vooral mensen en
9
bedrijven in de regio en volgt de stuwende economie . Ondernemerschap, export en innovatie zijn belangrijke aspecten
om de groei van een stuwende economie te bewerkstelligen. Deze aspecten zijn minder vertegenwoordigd in het Noorden
van Nederland. Ook schaarste is een belangrijke driver voor innovatie. Noord-Nederland heeft een ruimere arbeidsmarkt.
Dit betekent dat werkgevers misschien minder de behoefte voelen om te innoveren en te automatiseren, omdat er
voldoende arbeidsaanbod is. Tevens is het Noorden minder internationaal actief dan gemiddeld in Nederland, wat er voor
zorgt dat het Noorden minder concurrentie ondervindt van buitenlandse bedrijven. Minder concurrentie betekent vaak dat
de behoefte van ondernemers om te innoveren kleiner is, omdat hun huidige positie op de markt niet in gevaar is of lijkt.
Door de verwachte toenemende globalisering zal ook voor het Noorden de concurrentie vanuit het buitenland groter
worden. Wanneer bedrijven zich hier niet tegen wapenen, zullen ze vroeg of laat worden internationale concurrentie
krijgen en dan is het maar de vraag of ze die aankunnen.
Internationalisering is van belang, omdat met export en het aangaan van internationale samenwerkingsverbanden
werkgelegenheid en omzet naar de regio wordt gehaald. Het bedrijfsleven wordt bovendien aangehaakt op internationale
ontwikkelingen en kennis, hetgeen leidt tot nieuwe ideeën en innovatie. Met internationalisering ontstaan sterkere, meer
concurrerende bedrijven met meer groeipotentieel. Op dit moment is echter nog maar een klein deel van de Noordelijke
MKB’ers internationaal actief: circa 20% van de MKB’ers exporteert en importeert en circa 2% van de MKB’ers pleegt
directe buitenlandse investeringen.

9
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De industrie zal de noordelijke economie op sleeptouw nemen. Logistiek en groothandel, twee andere sectoren die gaan
profiteren van de internationale economische groei, zijn in het Noorden ondervertegenwoordigd. Zij zijn in het herstel
geen factor van betekenis. Het Noorden kan zich dus opmaken voor nog enkele jaren van geringe economische groei en
per saldo een verlies aan werkgelegenheid. Het zal nog even duren voordat de groei in de stuwende sectoren zich zal
vertalen in banengroei. Deze bedrijven hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een groei van de productiviteit. Bij een
stijging van de productiviteit kan een toename van het productievolume worden gerealiseerd zonder een stijging van de
werkgelegenheid of zelfs met een daling ervan.
Opgeteld zal de noordelijke economie in de komende jaren maar zeer beperkt groeien en de groeivoet zal vermoedelijk
een stuk lager liggen dan in de rest van Nederland. De verwachting is dat ook op de langere termijn de economische groei
gematigd zal zijn, de gemiddelden van 3% groei per jaar gaan we voorlopig niet terug zien.
4.2.3 Toekomst lange termijn: impact van trends en ontwikkelingen
4.2.3.1 De gevolgen van demografische ontwikkelingen
De wereldbevolking stijgt de komende 30 jaar waarschijnlijk tot 9 miljard mensen. Voor de noordelijke economie liggen
hier kansen. Ten eerste neemt de vraag naar voedsel toe en zal de voedselproductie in deze periode worden verdubbeld.
Kwantitatief kan de productie in Noord-Nederland in beperkte mate groeien, hier liggen kansen voor innovatieve
ondernemers. Ten tweede biedt de stijgende wereldbevolking kansen voor de noordelijke industrie, zeker wanneer zij in
staat is oplossingen te ontwikkelen voor grote maatschappelijke vraagstukken die mede samenhangen met de groeiende
wereldbevolking, zoals gezond drinkwater, voedselzekerheid en –veiligheid en duurzame en duurzame energieproductie.
10
Enkele tientallen noordelijke MKB’ers houden zich al met dergelijke vraagstukken bezig .
Ook de veranderende samenstelling van de bevolking biedt kansen. Het aandeel eenpersoonshuishoudens en 65-plussers
neemt snel toe en dat biedt nieuwe kansen voor detaillisten. Gemak, gezondheid en service zijn thema’s waarop bedrijven
zich kunnen onderscheiden. Rond 2020 zijn er naar verwachting steeds meer 65-plussers met een hoger besteedbaar
inkomen, onder meer als gevolg van dubbele pensioenen. Deze senioren hebben in 2020 hun leven waarschijnlijk anders
ingericht. Omdat er in de toekomst meer ouderen zijn, zullen er meer mogelijkheden komen voor gezonde producten en
functional food: gezondheid bevorderende of ziekteremmende toevoegingen aan bestaande producten. Er liggen ook
kansen voor nieuwe teelten door veranderende samenstelling van de bevolkingspopulatie in de thuismarkt en opkomende
buitenlandse markten. Door de ontgroening en vergrijzing verandert de vraag naar horeca. Vooral voor de
restaurantsector, waar ouderen relatief vaak komen, creëert dit kansen.
De zorg krijgt in de komende jaren in meerdere opzichten te maken met ontgroening en vergrijzing van de bevolking. De
bevolking ouder dan 65 neemt snel toe. Daarnaast stijgt de levensverwachting van mensen. In de komende jaren leven
mensen langer met ziekten. In een periode van tien jaar zal het aantal chronisch zieke ouderen met twee of meer
chronische ziekten toenemen met 50%. Deze ontwikkelingen leiden tot een sterke toename van de zorgvraag en daarmee
tot een stijging van kosten en vraag naar personeel. De zorgkosten zullen in 2040 volgens het CPB 19% tot 31% van het BBP
beslaan. Daarnaast is de zorgsector een arbeidsintensieve sector. De vraag naar personeel zal op de langere termijn verder
toenemen en dat terwijl de beroepsbevolking krimpt. De afgelopen jaren is het aantal banen in de zorg in NoordNederland sneller toegenomen dan het aantal inwoners of het aantal ouderen. Als we de bevolkingsvolgende sectoren niet
anders gaan organiseren en de ontwikkelingslijn van de afgelopen jaren extrapoleren, dan zijn er in het Noorden in 2040
als gevolg van de vergrijzing 83.000 extra banen in de zorg nodig, waarmee de werkgelegenheid in de sector doorgroeit
naar 36% van de beroepsbevolking van dat moment, bijna het dubbele van het huidige aandeel. De groeiende zorgvraag
biedt kansen voor de farmaceutische industrie en fabrikanten van medische apparaten, maar ook voor
voedingsmiddelenfabrikanten. Daarnaast ontstaat er een groeiende markt voor aangepaste woningen met nieuwe
technologische toepassingen (domotica). Vooral toepassingen die de zorgkosten drukken of een besparing op arbeid
11
opleveren zullen de komende jaren in trek zijn .
Een aantal sectoren is bevolkingsvolgend. Dat wil zeggen dat de ontwikkeling van deze sectoren min of meer samenhangt
met en afhangt van de ontwikkeling van de bevolking. Dit zijn naast de zorg ook het onderwijs, de detailhandel en de
horeca. In het Noorden telt het onderwijs 144 arbeidsplaatsen per 1.000 personen onder de 20 jaar, ongeveer evenveel als
landelijk. In het onderwijs gaan in het Noorden als gevolg van de ontwikkeling van het aantal 0-20 jarigen tot 2040 ruim
4.000 banen verloren. In het Noorden werken op de 1.000 inwoners 73 personen in de handel en 19 in de horeca. In
10
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Nederland ligt deze ratio hoger, namelijk respectievelijk 84 en 21 banen op 1.000 inwoners. Met name in de handel daalt
de ratio landelijk, in het Noorden is er sprake van een lichte stijging. Hoe de werkgelegenheid in de handel zich in de
komende jaren zal ontwikkeling hangt af van de bevolkingsontwikkeling. Aangezien de bevolking van Noord-Nederland tot
2040 nauwelijks zal groeien zal dat geen verdere impuls zijn voor groei. De verwachting is echter dat deze sector in de
toekomst minder bevolkingsvolgend zal zijn, dat nieuwe markten op nieuwe manieren bediend worden door de inzet van
techniek en internet. Als Noordelijke ondernemers daarop tijdig weten in te spelen kunnen ze groeien. Doen ze dat in
onvoldoende mate, dan verliezen ze aandeel in de Noordelijke markt en zal de sector waarschijnlijk flink in omvang
12
afnemen .
Het gevolg van het feit dat de bevolking in omvang niet verder zal groeien is ook dat economische groei voor regio’s (en
zeer zeker ook voor het Noorden) niet meer het hoogste doel hoeft te zijn, maar behoud en verbetering van kwaliteit. Het
adagium van overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers is straks niet zozeer meer arbeidsplaatsen, maar andere en
vele opzichten beter arbeidsplaatsen. Er gaan de komende jaren veel banen verdwijnen en de opgave is daar betere banen
voor terug te krijgen. De noodzaak voor groei als de hoogste ambitie verdwijnt en maakt plaats voor duurzaam en inclusief.
Er zijn niet meer banen nodig, maar wel banen die tijdje zullen blijven bestaan, die dus toekomstperspectief en zekerheid
bieden voor de bevolking van Noord-Nederland, waar mensen voldoening in vinden, in alle lagen van de bevolking, en
banen die bijdragen aan de kwaliteiten van het Noorden en daar goed bij aansluiten.
4.2.3.2 Toenemende internationalisering en glocalisering
Als gevolg van de opmars van het internet krijgen ondernemers uit Noord-Nederland wereldwijd steeds meer te maken
met buitenlandse klanten met een eigen cultuur. Het toenemend gebruik van internet betekent ook dat bedrijven die zelf
hoofdzakelijk op de Noord-Nederlandse markt actief zijn extra concurrentie kunnen krijgen uit het buitenland. Door het
web wordt een toenemend aantal ondernemingen geconfronteerd met wereldwijde online concurrenten. Ook komt er een
groeiend aantal buitenlandse investeerders naar het Noorden. Nu zijn deze nog vooral afkomstig uit Noordwest-Europa en
de VS. Dit gaat verschuiven richting Azië, waarbij beslissingen dus ook in toenemende mate elders genomen gaan worden.
Ook in de retail wordt de internationalisering steeds meer zichtbaar. De afgelopen jaren zijn steeds meer buitenlandse
ketens in de winkelstraten verschenen. Denk aan ketens als Aldi, Lidl, Hornbach, Ikea, Mediamarkt, H&M en de Zara die
een sterke positie hebben opgebouwd en nog steeds terrein winnen. Er is echter een risico dat ze zich om welke reden dan
ook snel weer uit Nederland terugtrekken. Denk bijvoorbeeld aan Schlecker. Bovendien zijn het vaak grotere winkels die
bijdragen aan het uithollen van het voorzieningenniveau in de kleine en grotere kernen, ook op het Noordelijke platteland.
Tegenwicht voor de internationalisering
Er is een groeiende onderstroom in de economie, genaamd de civic economy, met een heel nieuwe oriëntatie waar
consumenten vragen naar duurzame producten, een schonere leefomgeving en local for local producten. Hierbij past de
opkomst van de decentralisatie van energieopwekking naar energie coöperaties, agrarische productie (urban gardering en
teelt in kantoorpanden) en nieuwe zorgarrangementen (social enterprises).
Een ander tegenwicht voor de internationalisering is de ontwikkeling van de reshoring, waarbij producties die naar Azië zijn
verplaatst weer terugkeren naar het Westen. De belangrijkste redenen voor deze reshoring zijn volgens een Nederlandse
13
studie van het CPB ; dat bedrijven die hun kernactiviteiten hebben verplaatst gemiddeld ruim 10% van hun productiviteit
hebben verloren, bedrijven de kosten onderschatten die voortvloeien uit verschillen in cultuur en wetgeving en daarnaast
valt het managen van een complexere organisatie en de kosten die hieruit voortvloeien tegen. In (Noord-)Nederland zien
we ook dat een toenemend aantal bedrijven hun fabrieksproductie uit lage loon landen naar de thuisbasis terughalen, een
voorbeeld is Philips dat in 2011 de productie van zijn scheerapparaten vanuit China terughaalde naar een bestaande
fabriek in Drachten. Het verloop van goed geschoolde ingenieurs in China was groot en hier leed de kwaliteit onder en
stegen de opleidingskosten. Door extra robots in te zetten om de werknemerskosten te verlagen, bleek de productie in
Drachten prima uit te komen.
Er zijn geen cijfers bekend over de hoeveelheid off- en reshoring in de afgelopen jaren. Wel ziet de politiek er momentum
in en heeft 600 miljoen klaarstaan om bedrijven terug naar Nederland te helpen. Toch blijkt uit onderzoek van PT
Industrieel Management dat reshoring vaak niet de allerbeste en veel banen oplevert, maar dat het vaak om goedkope
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arbeidskrachten –aangevuld door robots en automatisering- gaat die via sociale werkvoorziening in aanmerking komt voor
14
loonkostensubsidie. Om deze reden kan reshoring niet worden gezien als een potentiele banenmotor .
4.2.3.3 Duurzaamheid
Milieuwetgeving en de groeiende vraag naar duurzame en biologische producten beïnvloeden de processen in veel
bedrijven. Land- en tuinbouwbedrijven leveren in toenemende mate hernieuwbare energie en krijgen steeds meer een rol
als energieproducent. De landbouw verduurzaamt ook snel met het oog op kostenbesparing. Energie vormt voor bedrijven
een grote kostenpost en dankzij warmte-koude opslag, warmteterugwinning, warmtekrachtkoppeling en toepassing van
LED verlichting kunnen ondernemers kosten besparen en behalen zij een concurrentievoordeel. Ook in de bouwwereld
worden steeds meer nieuwe concepten ontwikkeld rondom duurzaam bouwen en ontstaan nieuwe samenwerkings-,
business- en financieringsmodellen. Doordat het energiezuinig maken van gebouwen vooral een zaak is van installateurs,
wordt hun rol in het bouwproces steeds groter. In de toekomst laten eigenaren van gebouwen vermoedelijk vaker hun
energielevering verzorgen door de Energy Service Companies (ESCo), waarmee langjarige contracten worden afgesloten.
De ESCo levert energie waarbij zij een besparing realiseren.
15

In 2030 heeft de wereld volgens prognoses 55% meer grondstoffen nodig dan in 2013 . Dit groeipad is op termijn
onhoudbaar. Steeds vaker wordt de circulaire economie als oplossing voor deze problemen genoemd. In de circulaire
economie gaat het om het slim gebruiken van grond en hulpstoffen, zodat deze oneindig hergebruikt of gereproduceerd
kunnen worden. Hierdoor neemt de noodzaak om nieuwe grondstoffen te delven af en wordt een bedrijf of regio minder
afhankelijk van import. Op termijn zullen er steeds meer grondstoffen op de markt komen die een duurzaam alternatief
vormen voor bestaande materialen. Nieuwe grondstoffen hebben nieuwe gebruikstoepassingen en verwerkingseisen. Dit
vraagt een aanpassing van productieprocessen. Daarnaast ontstaan er door recycling en nieuwe basismaterialen nieuwe
logistieke stromen.
Voor het Noord-Nederlandse bedrijfsleven liggen hier volop kansen. De chemieclusters in Delfzijl en Emmen ondergaan
momenteel een vergroeningstransitie waarbij volledig op de circulaire economie wordt ingezet en gewerkt wordt aan de
ontwikkeling en vermarkting van nieuwe grondstoffen. Ook de toepassers in onder meer de verpakkingsindustrie zijn op
zoek naar nieuwe hernieuwbare of gerecyclede grondstoffen. Het Noorden heeft bovendien veel system integrators en
bedrijven die zich bezighouden met procestechnologie en procesautomatisering. Deze bedrijven richten
productieprocessen in en kunnen in de circulaire economie vanuit die positie in de keten een sleutelrol vervullen. Dat geldt
ook voor de diverse onderzoeks- en ontwikkelbedrijven die het Noorden rijk is. Zij staan aan de wieg van nieuwe
waardeketens en kunnen de basisprincipes van de circulaire economie in hun ontwikkeltrajecten toepassen. Al met al
wordt in het Noorden in een vrij snel tempo een grondstoffeneconomie zichtbaar. Het zijn vooral de bestaande bedrijven
die de transitie doormaken en daarmee toekomstbestendiger worden en werkgelegenheid behouden en het gaat niet
zozeer om nieuwe bedrijvigheid.
De circulaire economie vraagt om een intensieve ketensamenwerking. Het vraagt ook om samenwerking tussen ketens.
Echter, het Noorden telt weinig ketenregisseurs en dat betekent dat bedrijven in Noord-Nederland vooral ook afhankelijk
zijn van beslissingen die elders worden genomen als het gaat om vergroening en verduurzaming. Zij zitten meestal niet zelf
aan de knoppen.
Vanuit het oogpunten van kostenbesparing en duurzaamheid is de deeleconomie in opkomst. Er wordt anders aangekeken
tegen bezit. Over de hele wereld zijn steeds meer mensen aan het delen. Ze delen boeken en gereedschap maar ook hun
auto’s en slaapplaatsen. De vorige eeuw werd gekenmerkt door hyperconsumptie en een stijgende welvaart waardoor
iedereen alles zelf wilde bezitten. Nu ontdekken steeds meer mensen dat het niet efficiënt is om een boek één keer te
lezen en hem vervolgens in de boekenkast te zetten of om een auto maar een uur per dag te gebruiken. Delen zelf is niet
nieuw, toch wordt het steeds populairder. De mogelijkheden om te delen zijn dankzij internet en technologie makkelijk en
zichtbaar geworden. Vraag en aanbod wordt hierdoor eenvoudig bij elkaar gebracht. De kracht van de deeleconomie zit in
het feit dat menselijke behoeften worden ingevuld; dat het leuk is om anderen te helpen, om de buurt beter te leren
kennen en op deze manier geld te verdienen. De belangstelling voor de deeleconomie heeft te maken met de huidige
economische crisis, maar ook met het feit dat we ons steeds meer realiseren dat we te veel consumeren. Er lijkt geen

14
15

PT Industrieel Management, 2014, Reshoring eerder een hype dan een trend
Cocu, H., 2013, Blog industrie Rabobank
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sprake te zijn van een tijdelijke trend maar van een fundamentele verandering, naar een nieuwe manier van produceren en
16 17
.
consumeren
Elk persoon die deelt is een micro-ondernemer doordat hij/zij zelf waarde toevoegt aan de maatschappij. Je ziet steeds
meer slimme ondernemers die kansen zien in de deeleconomie en platforms bouwen om delen mogelijk te maken. Ook
wordt er steeds meer in deelbedrijven geïnvesteerd en neemt crowd funding een duidelijke vlucht. Wel komt er meer
weerstand van gevestigde partijen die oneerlijke concurrentie zien in de komst van deze micro-ondernemers en
deelplatforms. Het is de vraag wat de deeleconomie aan financiële waarde onttrekt aan de economie en wat dit betekent
voor belastinginkomsten en werkgelegenheid. Bedrijven voelen zich bedreigd door de opkomst van de deeleconomie,
omdat ze weten dat een start-up in enkele jaren een gevestigd bedrijf in de marge kan drukken. Toch heeft het microondernemerschap ook voordelen voor de economie: mensen worden ondernemender en creëren zelf waarde. Er ontstaat
18
een participerende en sociale samenleving .
4.2.3.4 Technologisering
Nieuwe technologische ontwikkelingen zullen het komende decennium volgens diverse onderzoeken een groot effect
hebben op de economie en de samenleving. Deze ontwikkelingen volgen elkaar in steeds sneller tempo op. Ook voor het
Noorden van Nederland zullen deze nieuwe technologieën gevolgen hebben. Waar deze gevolgen precies uit bestaan en of
ze een kans of bedreiging voor het Noorden vormen hangt af van de wijze en het moment waarop de technologieën door
Noord-Nederlandse bedrijven worden ontwikkeld, geadopteerd en toegepast in nieuwe producten, diensten, processen,
markten en organisaties. In deze verkenning is een aantal technologische ontwikkelingen benoemd die nu al of mogelijk in
de toekomst van grote invloed zullen zijn op de noordelijke economie:
1. De impact van het internet op de detailhandel
Nieuwe technologie maakt het mogelijk dat offline en online werelden in de detailhandel steeds meer op elkaar aansluiten.
Denk bijvoorbeeld aan de smart Phone die 24-uurs winkelen mogelijkheden biedt op elke locatie (m-commerce). Meer
bedrijven behalen in 2020 een groter deel van hun omzet via internetverkopen met meer transacties tot gevolg. Inmiddels
is de webshop één van de sterkst groeiende sectoren, ook in de Noord-Nederlandse economie. Door de opkomst van het
thuiswinkelen is het winkelbeeld in de afgelopen jaren sterk veranderd. Bepaalde productgroepen zijn nagenoeg uit de
winkelstraten verdwenen of staan in elk geval zwaar onder druk. Denk aan de reiswinkels, cd-zaken, boekwinkels,
computerzaken, elektronicazaken en sportzaken. Ook in het Noorden is deze trend waarneembaar. Voor de NoordNederlandse detailhandel geldt misschien nog meer dan in andere regio’s dat zij een internetstrategie moeten hebben en
dat samenwerking tussen detaillisten op gang moet worden gebracht om de klanten te verleiden de winkels te blijven
bezoeken. Gezien het beperkte aantal best practices en het geringere adaptief vermogen van Noord-Nederlandse
bedrijven is het maar de vraag of de Noordelijke detailhandel al echt de kansen benut die de nieuwe technologie biedt. Ecommerce is echter een trend die al aan het eind van de vorige eeuw is ingezet en nu accelereert. Winkeliers ontkomen er
niet aan.
Door een verdere toename van e-commerce verschuift in de transport en logistieke sector lading van de B2B markt naar de
B2C markt. Steeds vaker worden schakels in de keten daarbij overgeslagen. Het biedt kansen voor logistieke
dienstverleners die het hele proces uit handen nemen van bijvoorbeeld grote winkelketens (e-fulfilment). Het toenemend
gebruik van internet in ordering, vrachtafhandeling en betaling maken professionele ICT systemen (zoals ERP, Warehouse
management systemen en transportmanagement systemen) cruciaal. In het Noorden is de logistieke sector beperkt in
omvang en draait het vaak om transport en in mindere mate om toegevoegde waarde logistiek. Ontwikkelingen op dat vlak
vinden vooral plaats in de landelijke logistieke hotspots zoals de twee mainports, West-Brabant en de regio VenloDuisburg. Het Noorden is hoofdzakelijk volgend.
2. E-education
Een belangrijke groeimarkten in het komende decennium is e-education. Wereldwijd kunnen investeerders en creatieve
ondernemers geld gaan verdienen met de digitalisering van onderwijs en opleidingen. Door gebruik te maken van het
internet, tablets, laptops, smartphones, sociale netwerken, apps en clouddiensten kan het onderwijs niet alleen efficiënter
en leuker worden, maar ook goedkoper en kwalitatief beter. Studeren is niet meer plaats en tijdgebonden en is te allen
tijde online mogelijk. In de toekomst wordt steeds meer onderwijs aangeboden via de digitale snelweg, zoals hoorcolleges,
internet en social media faciliteren de werkcolleges en de samenwerking tussen, leerlingen, studenten en docenten.
16

Website deeleconomie, 2014
Amsterdam Economic Board, 2014, Peerby banenmotor in de deeleconomie
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Daarnaast biedt de gaming kansen voor zowel individueel als collectief onderwijs. Onduidelijk is in hoeverre dit
daadwerkelijk kansen biedt voor het Noorden. Er zijn geen aanwijzingen dat het Noordelijke onderwijsveld meer of minder
innovatief is dan in andere regio’s. Wel geldt voor het Noorden de thuismarkt relatief klein is en dat e-education kansen
biedt om de actieradius van instellingen te vergroten. Bovendien biedt het kansen voor kwaliteitsverbetering door op
afstand hoor en werkcolleges aan te bieden aan Noord-Nederlandse leerlingen en studenten.
3. E-health
E-health is de toepassing van ICT om zorgprocessen eenvoudiger, sneller en goedkoper te organiseren. E-health biedt de
mogelijkheid tot een laagdrempelig contact tussen zorgaanbieders en zorgvragers. In de zorg kan een aantal vormen van Ehealth worden onderscheiden, namelijk telemedicine (het faciliteren van zorg op afstand door zorgvragers en
zorgaanbieders met elkaar op afstand te laten communiceren), telehealth (gezondheidsvoorlichting via internet) en mhealth (in de komende jaren gaan mensen in toenemende mate gebruik maken van applicaties die de gezondheid
monitoren en mensen begeleiden). Technologie maakt zorg in de komende jaren efficiënter en effectiever, waardoor de
zorg toegankelijker wordt of blijft en waar mogelijk goedkoper wordt. Daarmee draagt het bij aan het oplossen van een
belangrijke maatschappelijke opgave. Met name in Groningen zijn enkele bedrijven gevestigd die zich bezig houden met de
ontwikkeling van diverse e-health toepassingen. Het Noorden is daarnaast een interessante regio om nieuwe toepassingen
uit te testen. De vraag naar zorg neemt hier de komende jaren sterk toe, terwijl het aanbod aanzienlijk minder zal
toenemen als gevolg van voorgenomen bezuinigingen. Mensen moeten langer op zichzelf wonen, vaak op grotere afstand
van zorginstellingen. E-health applicaties zijn noodzakelijk om dit mogelijk te maken.
4. Toenemend belang van social media
De afgelopen jaren hebben bedrijven te maken gehad met diverse grote trends, waaronder van offline naar online en
daarna van online naar social. Op dit moment vindt er weer een verschuiving plaats namelijk naar waarde creatie door de
gebruikers zelf. Bedrijven moeten consumenten gaan betrekken en naar hun ideeën vragen over het ontwerp, productie en
distributieproces. Nog veel bedrijven onderschatten de kracht van social media, doordat ze er onbekend mee zijn of niet
door hebben wat het voor ze kan betekenen. Door social media krijg je gratis ideeën en kennis van (toekomstige) klanten
over (verbetering van) nieuwe producten. Steeds meer noordelijke bedrijven zien het belang van social media. Er zijn
echter geen aanwijzingen dat het Noorden in deze ontwikkeling voorop loopt. Eerder het tegenovergestelde is het geval.
Wanneer noordelijke bedrijven de kansen die social media hen biedt minder weet te benutten dan hun concurrenten in
andere regio’s laten zij afzetkanalen en aansluiting op de (behoeften van) de markt liggen, hetgeen een concurrentienadeel
betekent.
5. Cloud computing
De snelle groei van cloud computing leidt er toe dat ICT diensten in toenemende mate een cloud karakter heeft. Cloud
computing en zogenoemde big data zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen. De meeste bedrijven en overheden
maken op dit moment nog gebruik van eigen ICT-afdelingen die er voor zorg dragen dat informatie en software binnen de
eigen organisatie zijn opgeslagen en dat daarmee gewerkt kan worden. In toenemende mate worden deze activiteiten,
vooral bij grotere organisaties, geheel of gedeeltelijk uitbesteed aan partijen die zich gespecialiseerd hebben in cloud
computing. Deze partijen nemen de rol van de interne ICT-afdeling geheel of gedeeltelijk over en bieden clouddiensten aan
waarbij de data buiten de organisatie op een centrale opslagplaats met een grote opslagcapaciteit wordt opgeslagen. Bij
cloud computing draait de software vanaf een centrale server en hoeft niet meer op iedere individuele pc of laptop te
worden geïnstalleerd. Het Noorden telt weinig bedrijven die zelf clouddiensten aanbieden, binnen Nederland bevinden
deze bedrijven zich hoofdzakelijk in de Noordvleugel van de Randstand. Er zijn wel de nodige grote ICT gebruikers die op
dit moment nog hoofdzakelijk de ICT binnen de eigen muren heeft georganiseerd. Binnen Samenwerking Noord wordt
gekeken of de krachten rond ICT meer zouden kunnen worden gebundeld, onder andere in de vorm van gezamenlijke
inkoop.
6. Serious gaming
Een serious game is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Het voornaamste doel is dan bijvoorbeeld
communiceren, werven of selecteren, onderwijzen of het verwerven van inzicht. Gamification wordt een standaard manier
van leren in de professionele omgeving. Er liggen grote kansen voor trainingsinstituten die zich op deze manier van kennis
overbrengen richten en voor ontwikkelaars van serious gaming. In het Noorden houden weinig bedrijven zich bezig met de
ontwikkeling van serious games. Het gaat om een handjevol MKB’ers. Voor het Noorden zal dit naar alle waarschijnlijkheid
geen omvangrijke niche worden. Meer kansen liggen er in de toepassinging van games, bijvoorbeeld in de zorg, het
onderwijs en wellicht ook in het optimaliseren van productieprocessen.

CAB GRONINGEN
E&E ADVIES
MACRO
ECONOMISCHE
VERKENNING VERKENNING
NOORD-NEDERLAND
| 33
CABEN
GRONINGEN
EN|E&E
ADVIES
MACRO ECONOMISCHE
NOORD-NEDERLAND

33

7. De implicaties van 3D-printing
McKinsey noemt 3D-printen als een van de twaalf economic disruptive technologies voor 2025. Het bedrijf schat dat 3Dprinten in 2025 wereldwijd een totale economische impact kan hebben van 230-500 miljard dollar. Het economisch bureau
van ABN AMRO verwacht dat de markt voor geprinte producten de komende tijd met zo'n 30 % per jaar groeit. Wereldwijd
was er in 2013 sprake van een groeiend aantal industriële bedrijven dat met 3D-printen is gestart. Met de inzet van 3Dprinttechnolgie kunnen deze bedrijven bepaalde productieprocessen versnellen en kostenbesparingen realiseren. De
verwachting bestaat dat de komende jaren ook in Noord-Nederland steeds meer industriële bedrijven gebruik zullen gaan
maken van 3D-printing. De toename van het gebruik van 3D-printers in de industrie wordt ook bevorderd doordat er met
steeds meer materialen kan worden geprint, maar ook vanwege het feit dat in bepaalde situaties de geprinte producten
lichter en sterker kunnen worden gefabriceerd dan op basis van de gebruikelijke fabricagemethoden. Met professionele
3D-printers kunnen complexe producten lokaal geproduceerd worden, terwijl met desktop-printers eenvoudiger
producten voor eigen gebruik gemaakt kunnen worden. Deze manier van produceren kan grote gevolgen hebben voor
19
productieprocessen .
Afhankelijk van de bedrijfstak zal 3D-printen impact hebben op de wijze waarop bedrijven hun productieprocessen
inrichten. De traditionele benadering van eerst ontwerpen en daarna massaproductie in een centrale fabriek en vervolgens
‘verscheping’ naar afnemers komt op de tocht te staan. 3D-printtechnologie maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat
onderdelen en producten lokaal worden geproduceerd, dus ook dichter bij de eindklant. Dat levert een vermindering op
van de kosten voor verzending via bijvoorbeeld lucht- en scheepvaart en een kostenreductie op het houden van voorraden.
Delen van de productie zullen gedecentraliseerd, bij printshops en consumenten, gaan plaatsvinden. Daardoor verandert
ook het logistieke proces: transport van eindproducten verandert naar transport van grondstoffen en halffabricaten. Het
verdienmodel van de industrie zal door 3D-printen veranderen. Deze ontwikkeling vraagt onder meer om mensen die in
staat zijn ideeën om te zetten naar een printbare cadcam tekening. Voor steeds meer bedrijven zal human capital
belangrijker worden dan kapitaalgoederen.
Nieuwe business als gevolg van 3D-printing ontstaat bijvoorbeeld bij medische producten (maatwerk implantaten en hulpmiddelen), in de machinebouw en de automotive sector, activiteiten die ook in Noord-Nederland in belangrijke mate
aanwezig zijn. De verwachting is dat door 3D-printen het aantal nieuwe producten, vooral voor kleine niches, sterk zal
toenemen. In de komende jaren zal er worden gewerkt aan de 3D-foodprinter, over enkele jaren is deze technisch haalbaar
en marktrijp. Consumenten printen daarmee hun eigen voedsel. Daarnaast ontstaat er een markt voor servicebureaus
rondom 3D-printen, bedrijven die diensten verlenen zoals 3D- modeling of printen in opdracht. Deze tak van sport groeit
internationaal hard. Ook is er nog steeds sprake van een snelle toenamen van de inkomsten uit verkoop van materialen
voor 3D-printen. De verwachting bestaat ook dat op termijn steeds meer consumenten gebruik gaan maken van de
mogelijkheid eigen ontwerpen thuis te printen of hun ontwerp laten printen bij een printservice bedrijf. Deze ontwikkeling
kan er toe leiden dat consumenten ook vaker digitale ontwerpen gaan downloaden (bijvoorbeeld via een App-store) in
plaats van een fysiek product te kopen.
Het Noorden heeft geen bedrijven die 3D-printer ontwikkelt. Dit is op dit moment in Nederland vooral voorbehouden aan
de meer technisch georiënteerde regio’s zoals Twente, Eindhoven en Delft. Er liggen voor het Noorden mogelijk wel kansen
als het gaat om app-ontwikkeling, nieuwe materialen voor 3D-printers (het Noorden heeft een omvangrijke
grondstoffeneconomie) en voor de toepassing van 3D-printers in industriële bedrijven. Het Noorden telt veel kleinere
industriële ontwikkel- en productiebedrijfjes die behoefte hebben aan werkende prototypes of die maatwerkproducten en
kleine series produceren. Juist de maatwerkoplossingen lenen zich goed voor 3D-printing. Het Noordelijke bedrijfsleven zal
hier dan wel in een vroeg stadium op in moeten springen. De regio telt echter weinig ontwikkelaars en toepassers en
relatief veel volgers. De kans is daardoor groot dat het Noorden in deze ontwikkeling (enkele bedrijven uitgezonderd) niet
voorop gaat lopen, maar dat de printing technologie wel geadoreerd zal worden.
8. De opkomst van het Internet of Things
Door de opkomst van het Internet of Things zullen datastroom exponentieel groeien. Overal neemt de opslag van big data
toe en wordt er gezocht naar methoden om deze data te gebruiken voor de bedrijfsvoering op verschillende terreinen,
zoals marketing, e-commerce, verkoop- en inkoopprocessen, reputatie management, kostenbesparingen enz. Op dit
moment bestaat bij de meeste bedrijven nog geen duidelijkheid over de bedrijfswaarde en relevantie van big data voor de
bedrijfsstrategie. Maar de verwachting is wel dat de bedrijfswaarde van deze data bij een toenemend aantal bedrijven en
organisaties zal toenemen naarmate er meer en betere computerprogramma's beschikbaar komen om deze data zodanig
19
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te analyseren dat er waardevolle informatie wordt gegenereerd die kan worden ingezet voor het optimaliseren van
bestaande bedrijfsprocessen. Dat vraagt veelal ook om het opzetten van een zogenoemde big data architectuur. Op het
gebied van big data heeft het Noorden zeker wat te bieden. In het noordelijk sensorcluster draait het vooral om
sensorsysteemtechnologie en om het verwerken van grote hoeveelheden data, het modelleren en het op basis van deze
modellen zo veel mogelijk vertalen van data naar inlichtingen, op basis waarvan zo mogelijk realtime kan worden
gereageerd en geanticipeerd. Het draait dus niet zozeer om de sensoren, maar om het slim omgaan met de data die door
middel van allerlei soorten sensoren wordt vergaard. In dat geval gaat het dus vooral om big data. Big data vraagt ook
omvangrijke opslagcapaciteit. Daarvoor zijn IT infrastructuur, ruimte en energiezekerheid belangrijke factoren. Het
Noorden heeft wat deze factoren betreft goede papieren om dergelijke datawarehouses te accommoderen.
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5. Arbeidsmarkt
Deel A. Arbeidsmarktontwikkeling

Geschreven door het CAB Groningen
5.1.1 Noordelijke arbeidsmarkt
Het aantal banen van 12 uur of meer per week is in Noord-Nederland in de periode 2008-2013 gemiddeld per jaar met
0,1% afgenomen. Dit is iets gunstiger dan het landelijke beeld, waar de achteruitgang gemiddeld 0,5% per jaar was. In
onderstaande tabel is te zien dat de veranderingen per jaar verschillen, met een toename in 2009 en 2011 en een daling in
2010, 2012 en 2013. De grootste daling vond in 2013 plaats. Ook per provincie zijn er grote verschillen, waarbij Groningen
over de hele periode nog een lichte groei laat zien, maar een sterke daling in 2013. Ook valt op, dat de dynamiek in het
Noorden sterker is dan die in heel Nederland. Blijkbaar reageert het Noorden sterker op conjuncturele fluctuatie. Dit is ook
een uiting van het feit, dat de veerkracht van de Noordelijke arbeidsmarkt kleiner is (zie ook 5.1.3).
Tabel 4. Ontwikkeling aantal banen >= 12 upw. Bron: PWR, LISA.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

6.996,6

7.007,0

6.953,5

6.975,8

6.922,0

6.826,6

0,1%

-0,8%

0,3%

-0,8%

-1,4%

Noorden

631,4

637,4

635,1

641,0

638,6

628,6

1,0%

-0,4%

0,9%

-0,4%

-1,6%

Groningen

217,2

224,3

224,3

229,6

229,0

224,3

3,3%

0,0%

2,4%

-0,3%

-2,1%

Friesland

230,0

230,5

228,4

229,1

227,1

223,3

0,2%

-0,9%

0,3%

-0,9%

-1,7%

Drenthe

184,2

182,6

182,4

182,3

182,5

181,0

-0,9%

-0,1%

-0,1%

0,1%

-0,8%

Nederland

Gem./ jaar
-0,5%
-0,1%
0,7%
-0,6%
-0,3%

In de meeste gemeenten in de provincie Groningen zijn in 2013 meer banen van 12 uur of meer per week dan in 2008. In
Noordwest Friesland en het Zuiden van Drenthe zijn de banen juist afgenomen. De gevolgen van de crisis zien we door het
feit dat in het laatste jaar, van 2012 naar 2013, over bijna de hele linie het aantal banen is afgenomen.
2008-2013

2012-2013

Figuur 23. Ontwikkeling banen >= 12 upw, respectievelijk 2008-2013 en 2012-2013 per gemeente. Bron: PWR.

5.1.2 Sectorale ontwikkelingen
De belangrijkste groeisectoren in het Noorden zijn de (zakelijke) Dienstverlening en de Zorg. De groei in Groningen is groter
dan in Friesland en Drenthe. De werkgelegenheid is over bijna de hele linie in de afgelopen 5 jaar gekrompen, met
uitzondering van de Zorg en de Dienstverlening. Zoals al eerder opgemerkt zal de werkgelegenheid in de Zorg de komende
jaren onder druk komen.
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Financiële Diensten zijn steeds meer gecentraliseerd en gedigitaliseerd. Dit maakt dat er minder vestigingen zijn en
daarmee minder werkgelegenheid. De industrie voelt als een van de eersten de crisis. De groei in de Overige
Dienstverlening zit voor een deel in de nieuwe inschrijvingen, maar ook in kleine webshops en zelfstandigen.
Per provincie zien we een verschillend beeld in de verschillende sectoren. Industrie en Bouw nemen overal af, maar in
Groningen het minst. Handel, Overheid en Onderwijs nemen in Groningen toe, in de andere provincies zien we een
afname. Zorg en Dienstverlening nemen overal toe, maar in Groningen het sterkst. In Groningen en Drenthe is er sprake
van een afname in Landbouw, terwijl Landbouw in Friesland toeneemt. Horeca neemt toe in Groningen en Drenthe, maar
neemt juist af in Friesland.

Afname

Toename

Landbouw
Industrie
Bouw
Handel
Transport
Groningen
Horeca

Friesland
Drenthe

Fin Instellingen
Zakelijke dvl
Overheid
Onderwijs
Zorg
Overige dvl
-25% -20% -15% -10% -5%

0%

5%

10% 15% 20% 25%

Figuur 24. Ontwikkeling banen >= 12 upw per sector 2008-2013. Bron: PWR.

5.1.3 Veerkracht van de regionale arbeidsmarkt
In 2013 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het rapport “De veerkracht van de regionale arbeidsmarkten”
uitgebracht. Daarin wordt aangegeven dat bij het versterken van regionale specialisatie (bijvoorbeeld door top- of
clusterbeleid) het van belang is om oog te hebben voor het behoud van de veerkracht van de regionale arbeidsmarkt.
Sterke economische specialisatie is van belang voor het concurrentievermogen van een regio, maar deze specialisatie heeft
ook een keerzijde: zij maakt de regionale economie gevoeliger voor negatieve economische schokken. De regio loopt een
groter risico op toename in regionale werkloosheid of vertrekkende arbeidskrachten na een schok, omdat ontslagen
werknemers moeilijker een nieuwe baan binnen de regio kunnen vinden.
Het PBL stelt, dat de veerkracht van een regio niet alleen afhangt van het aantal banen binnen pendelafstand, maar ook
van de beschikbaarheid aan banen in sectoren die qua “skills” (i.c. kennis en vaardigheden) overeenkomen met de
getroffen sector. Inzicht in de samenhang van sectoren en meer specifiek hoe dat is in het Noorden is dus van belang om
een uitspraak te kunnen doen over de veerkracht van de Noordelijke regio’s.
Uit onderstaande figuur blijkt dat in het Noorden het percentage noodgedwongen werkzoekenden dat er in slaagt om
binnen twee jaar een nieuwe substantiële baan te vinden lager is dan het nationaal gemiddelde. Een substantiële baan dat
wil zeggen: een baan met een looptijd langer dan een jaar en meer dan 20 uur per week.
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Figuur 25. Aandeel personen met een nieuwe baan, 2 jaar na ontvangen WW-uitkering, 2003-2010. Bron: PBL.

De veerkracht van regionale arbeidsmarkten bij een economische schok in alle sectoren wordt geschetst in onderstaande
figuur. Ook hier zien we dat het Noorden zich langzamer zal herstellen dan gemiddeld over heel Nederland.

Figuur 26. Veerkracht regionale arbeidsmarkten. Bron: PBL.

5.1.4 Functional Urban Areas
In de recente “Territorial review” van de OECD (2014) wordt aandacht besteed aan het begrip Functional Urban Areas
(FUA’s). FUA’s zijn economische eenheden die gekenmerkt worden door hoge niveaus van arbeidsrelaties en andere
economische interacties. Door het definiëren van stedelijke gebieden als functionele economische eenheden, kan beleid
beter gekoppeld worden aan relevante economische gebieden, aldus de OECD. FUA’s omvatten zowel de stedelijke kernen
als hun achterland. Dat laatste wordt gedefinieerd met behulp van informatie over woon-werkverkeer stromen vanuit de
omliggende regio's. Het achterland vormt sterk geïntegreerde arbeidsmarkten met de stedelijke kern.
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Figuur 27. Functional Urban Areas in Nederland. Bron: OESO.

In Nederland worden 35 FUA’s onderscheiden, waarvan 2 in Noord-Nederland; rond Groningen en rond Leeuwarden. Uit
bovenstaande figuur blijkt, dat de FUA’s in Nederland goed verdeeld over het land liggen Bovendien zijn het er relatief veel
ten opzichte van de totale bevolking. De verhouding van de bevolking in FUA’s ten opzichte van de totale bevolking
uitgedrukt in miljoenen is in Nederland 2,95, het op drie na hoogste in de OECD en bijna het dubbele van het OECDgemiddelde (1,61). Dit is een belangrijke kracht voor Nederland, aangezien de OECD constateert dat met meer
polycentrische stedelijke systemen (d.w.z. die met een aantal grote steden in plaats van concentratie in een of twee
megasteden ) een hoger BBP per hoofd van de bevolking hebben. Met een groter aantal grote stedelijke gebieden, kan een
groter deel van het nationale grondgebied profiteren van de nabijheid van een grote stad. Bovendien kan de aanwezigheid
van een aantal grote steden de kans dat een schok op een plaats de nationale prestaties ernstig kunnen beschadigen
verminderen.
Uit deze aanpak volgt een kans voor (Noord-) Nederland, want de structuur van FUA’s zoals in Nederland leidt tot een
grotere gemiddelde groei, terwijl die volgens de OECD nog niet gerealiseerd is.
5.1.5 Beroepsbevolking
De totale beroepsbevolking wordt volgens de definitie van het CBS gevormd door het aantal mensen dat 12 uur per week
of meer werkt of wil werken. In Noord-Nederland gaat het in 2013 om 786.000 personen; in Friesland 298.000, Groningen
268.000 en Drenthe 220.000 personen. De beroepsbevolking van de drie noordelijke provincies stijgt nog steeds. In de
periode 1987-2013 heeft er een stijging plaatsgevonden van 36,7%, dit is een relatief lagere toename dan landelijk (38,2%).
Onderstaande grafiek is gebaseerd op het verloop van het 3-jaarlijks gemiddelde (dus 1989 staat voor het gemiddelde over
1988-1990 t.o.v. het gemiddelde over 1987-1989) om schommelingen op administratieve redenen uit te vlakken.
In Nederland is een kenmerk van de dynamiek op de arbeidsmarkt, dat aanpassingen verlopen langs de lijn van de
arbeidsparticipatie. Deze neemt af in tijden van crisis en toe bij economische hoogconjunctuur. Daar staat tegenover dat bij
een afnemende vraag minder mensen zich zullen aanbieden op de arbeidsmarkt. Jongeren stellen hun toetreden tot de
arbeidsmarkt nog even uit door langer aan het onderwijs deel te nemen. Een deel van de herintreders stelt hun stap uit,
totdat de markt weer aantrekt. Het zorgt er voor dat de beroepsbevolking meebeweegt met de conjunctuur.
In onderstaande figuur is dat goed te zien: na de vorige periode van economische stagnatie is de groei van de
beroepsbevolking in het Noorden omgeslagen in een afname. De huidige crisis zorgt er voor dat de groei nu ook lager is,
maar er is (nog) geen sprake van afname. Onder invloed van de crisis is de vraag naar arbeid afgenomen. De werkloosheid
is toegenomen en het aanbod op de arbeidsmarkt wordt groter.

CAB GRONINGEN
E&E ADVIES
MACRO
ECONOMISCHE
VERKENNING VERKENNING
NOORD-NEDERLAND
| 39
CABEN
GRONINGEN
EN| E&E
ADVIES
MACRO ECONOMISCHE
NOORD-NEDERLAND

39

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gn

Fr

Dr

Nl

Figuur 28. Ontwikkeling beroepsbevolking 1989-2012, gebaseerd op 3-jaarlijks gemiddelde. Bron: CBS.

Naast de conjunctuur zijn ook beleid (bv. het afschaffen van VUT-regelingen en het verhogen van de pensioengerechtigde
leeftijd) en demografische ontwikkelingen van invloed op de ontwikkeling van de beroepsbevolking. Vergrijzing,
ontgroening en een negatief vestigingssaldo leiden op termijn tot een krimpende (beroeps-)bevolking. De verwachting is
dat deze krimp van de beroepsbevolking zich doorzet. Vooral uit Friesland vertrekken steeds meer mensen dan zich er
vestigen. Het positieve vestigingssaldo voor Drenthe door “Rentenierende” ouderen is de laatste jaren ook omgeslagen in
een negatief saldo.
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Figuur 29. Migratiesaldo per provincie, 2002-2013. Bron: CBS.

Op de middellange termijn zal de aanbodzijde van de arbeidsmarkt opnieuw onder druk komen te staan. De groei van de
beroepsbevolking stagneert, terwijl de vraag naar arbeid bij een aantrekkende economie zal groeien. Om dit knelpunt op
de middellange termijn het hoofd te kunnen bieden, is het van belang dat de participatiegraad op peil blijft en in de
toekomst verder groeit. De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de toenemende participatie van 55+’ers
heeft een dempende werking.
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Box 3: Bruto- en netto arbeidsparticipatie
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking. Dit geeft aan welk
deel van de bevolkingsgroep tussen 15 en 64 jaar er 12 uur of meer per week werkt of wil werken.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking. Dit geeft aan welk deel van de
bevolkingsgroep tussen 15 en 64 jaar er 12 uur of meer per week werkt.
Onderstaande grafiek laat zien hoe de bruto en netto participatie zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Begin van de
21e eeuw lag de bruto participatiegraad in het Noorden op 63,6%. In ruim tien jaar tijd is deze gestegen tot 69,8%. De
netto participatiegraad steeg in dezelfde periode van 60,3% naar 64,8%. Deze toename is in het Noorden sneller gegaan
dan in de rest van Nederland, maar de daling tussen 2009 en 2011 was ook sterker.
Zoals al eerder geconstateerd is de werkgelegenheid in het Noorden blijkbaar meer gevoelig voor de conjunctuur dan in
heel Nederland. Grosso modo zijn de verschillen afgenomen.
75

70

65

60

55
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
NL bruto

NNL bruto

NL netto

NNL netto

Figuur 30. Bruto en netto arbeidsparticipatie. Bron: CBS.

De bruto arbeidsparticipatie neemt toe voor de drie Noordelijke provinciën, waarbij de hoogste participatie in 2008 – 2009
was. De toename in participatie wordt voornamelijk veroorzaakt door toename van het aantal participerende vrouwen. De
participatie is in Groningen lager dan in Drenthe en Friesland.
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Figuur 31 Bruto participatie naar geslacht en provincie, 2012. Bron: CBS.
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Vrouwen vormen dus een belangrijke reserve op de arbeidsmarkt. De netto participatiegraad in Noord-Nederland van
mannen schommelt al jaren rond de 75%, maar is in de afgelopen periode afgenomen van 73% in 2001 naar 72% in 2012.
De netto participatiegraad van vrouwen nam in diezelfde periode toe van 48% in 2001 naar 58% in 2012. Dit komt doordat
de groep vrouwen die nu 45 jaar of ouder is, een hogere opleiding en daarom ook een hogere participatiegraad heeft dan
de groep die 20 jaar geleden in die leeftijdscategorie viel. Verder werken vrouwen voor een groot deel in deeltijd. Wanneer
vrouwen meer uren gaan werken kan dit een deel van de toekomstige krapte op de arbeidsmarkt oplossen.
Ook in de groep oudere mannen (55+) zit nog een behoorlijke reserve. Daarbij zien we een tweetal bewegingen. Enerzijds
wordt de deelname aan het arbeidsproces, vermoedelijk veroorzaakt wordt door beleidsmaatregelen als de afschaffing van
prepensioen en leeftijdsbewust personeelsbeleid, groter. Anderzijds geldt dat als men eenmaal buiten het arbeidsproces
staat, het heel moeilijk is om daar weer terug te keren. Per saldo is de participatiegraad de laatste jaren toch behoorlijk
gestegen.
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Figuur 32. Netto arbeidsparticipatie Noord-Nederland. Bron: CBS.

5.1.6 Opbouw bevolkingsgroep 15-64 jarigen (potentiële beroepsbevolking)
Uit de verzamelde gegevens kan globaal aangegeven worden hoe de potentiële beroepsbevolking (de mensen tussen 15 en
64 jaar) in Noord-Nederland opgebouwd is. Ruim 60% is aan het werk, 11% volgt middelbaar of hoger onderwijs, 16%
ontvangt een uitkering (WWB, WAO/WIA, Wajong, WW). Dan resteert een restcategorie van 9% niet
uitkeringsgerechtigden (NUG’ers),
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Figuur 33. Indeling bevolking 15-64 jaar Noord-Nederland, 2013.
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5.1.7 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) en vacatures
De werkloosheid, gemeten aan de hand van het aantal mensen dat als Niet Werkende Werkzoekende (NWW) staat
ingeschreven bij het UWV, is een graadmeter voor het economische klimaat en de situatie op de arbeidsmarkt. Vanaf
medio 2012 zien we een sterke stijging van het aantal NWW’ers, uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking,
waarbij de cijfers voor het Noorden enkele procentpunten hoger zijn dan in Nederland als geheel. Opvallend is dat deze
stijging pas vanaf 2013 te zien is, enkele jaren na het begin van de financiële crisis.
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Figuur 34. Aantal NWW'ers als % van de beroepsbevolking, 2006-2014. Bron: UWV, CBS.

Tabel 5. Gemiddeld aantal NWW'ers per jaar. Bron: UWV.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nederland

617.528

504.064

425.841

479.081

497.604

468.824

489.832

640.880

Noorden

78.044

63.301

52.363

58.209

60.816

58.261

61.296

76.205

Drenthe

21.522

17.376

14.494

16.219

16.762

15.178

16.519

20.367

Friesland

26.538

21.354

17.504

19.796

21.427

21.700

22.486

29.498

Groningen

29.984

24.571

20.365

22.194

22.627

21.383

22.291

26.340

Het werkloosheidscijfer reageert vertraagd op veranderingen in de conjunctuur. Dit heeft verschillende oorzaken. Aan het
begin van een recessie hebben bedrijven vaak nog een gevulde orderportefeuille en voldoende mogelijkheden om op
andere posten te besparen. Bedrijven ontslaan niet graag (specialistisch) personeel dat ze in de afgelopen periode van
krapte op de arbeidsmarkt met moeite hebben kunnen aantrekken of nodig hebben wanneer de arbeidsmarkt weer
aantrekt. Als er op personeelskosten bezuinigd wordt, dan gaat dit als eerste ten koste van de flexwerkers:
uitzendkrachten, mensen met tijdelijke contracten en (in toenemende mate) ZZP’ers.
Een andere reden is dat in het Noorden relatief veel MKB’ers zijn; een categorie bedrijven waar de binding met het
personeel groter is en waar dus minder snel tot ontslag wordt overgegaan.

CAB GRONINGEN
E&E ADVIES
MACRO
ECONOMISCHE
VERKENNING VERKENNING
NOORD-NEDERLAND
| 43
CABEN
GRONINGEN
EN|E&E
ADVIES
MACRO ECONOMISCHE
NOORD-NEDERLAND

43

250
200
150
100
50
0

Nederland

Noorden

Groningen

Friesland

Drenthe

Figuur 35. Ontwikkeling in aantal vacatures, januari 2008=100. Bron: UWV.

Kijken we naar de vacatures over de periode 2008-2013 dan is er sprake van een trendbreuk vanaf april 2011. Dit wordt
veroorzaakt door het meetellen van de vacatures op werk.nl.
Tabel 6. Aantal bij UWV geregistreerde vacatures, januari. Bron: UWV.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

55.480

43.100

42.091

38.240

48.196

39.642

40.287

Noorden

4.349

3.439

3.156

3.487

3.630

3.102

3.059

Groningen

1.992

1.545

988

1.027

1.605

1.240

1.299

Friesland

1.107

844

1.143

1.128

1.326

1.027

1.050

Drenthe

1.250

1.050

1.025

1.332

699

835

710

Nederland

5.1.8 Jeugdwerkloosheid
Bij het bepalen van de jeugdwerkloosheid zijn er twee bronnen, die een verschillende uitkomst geven. Enerzijds zijn er de
cijfers van het CBS over de samenstelling van de beroepsbevolking en de verdeling in werkzame en werkloze
beroepsbevolking. Het verloop van het werkloosheidpercentage voor zowel de totale populatie als die voor de groep tot 25
jaar laat voor de periode vanaf 2000 het onderstaande beeld zien. De jeugdwerkloosheid is een keer zo hoog en vertoond
een grotere dynamiek. Voor heel Nederland is het percentage jeugdwerkloosheid eind 2013 ruim 15%.
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Figuur 36 Werkloosheidspercentage, totaal en jonger dan 25 jaar, 2000-2012. Bron: CBS
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De andere bron voor gegevens over de (jeugd-)werkloosheid is het aantal bij het UWV geregistreerde niet werkende
werkzoekenden, de NWW’ers. Die registratie levert een ander beeld op. Ultimo 2013 is voor Nederland het aantal
NWW’ers jonger dan 25 jaar 6,9% van de beroepsbevolking en voor Noord-Nederland is dat 8,9%. De verschillen tussen
deze cijfers worden nader verklaard in onderstaand kader.
Voor de trends in de werkloosheid kan beter gekeken worden naar het aantal ontvangers van een WW-uitkering. Door de
gegevens die het UWV vastlegt, geven de NWW-cijfers wel inzicht in de samenstelling van de populatie werkzoekenden.
Box 4: Verschillen werkloosheidscijfers UWV en CBS
Het CBS en UWV publiceren maandelijks in een gezamenlijk persbericht gegevens over de arbeidsmarkt. Het CBS publiceert over de
werkloze beroepsbevolking en UWV publiceert over de niet-werkende werkzoekenden. Tussen de cijfers van het CBS en UWV bestaat
een overlap, maar er zijn ook verschillen. Daarom kunnen de cijfers niet zonder meer met elkaar vergeleken worden. Zo zijn NWW’ers
afkomstig uit de administratie van UWV en is de werkloze beroepsbevolking gebaseerd op een steekproefonderzoek van het CBS. Het
aantal NWW’ers verschilt van de omvang van de werkloze beroepsbevolking. Ook de opbouw van de werkloze beroepsbevolking en
de NWW’ers verschilt. De werkloze beroepsbevolking kent relatief meer vrouwen en jongeren. Daarentegen zijn in de niet-werkende
werkzoekenden ouderen sterker vertegenwoordigd. Degenen die zich niet laten registreren ontbreken dus in de NWW-statistieken en
daarbij zijn relatief veel jongeren en vrouwen.
Door UWV wordt tegenwoordig de volgende disclaimer gebruikt bij de NWW-cijfers: het aantal geregistreerde werkzoekenden
bestaat uit niet-uitkeringsgerechtigden, WW’ers en WWB’ers, voor zover ingeschreven als werkzoekende bij UWV. UWV beschouwt
de cijfers over de geregistreerde werkzoekenden primair als een administratief gegeven. Deze cijfers worden in sterke mate bepaald
door registratieprocessen van UWV en gemeenten.

5.1.9 Uitkeringen
In dit hoofdstuk komen de diverse sociale uitkeringen aan de orde.
De onderstaande tabel laat het aantal mensen met een uitkering primo 2013 zien.
Tabel 7. Aantal mensen met een uitkering, primo 2013. Bron: CBS, POR WSW.
Nederland

WWB

WAO/WIA

Wajong

WW

WSW

386.250

544.940

227.710

378.780

102.374

Noorden

47.260

52.300

30.520

46.240

15.491

Groningen

19.270

18.980

11.560

14.330

6.316

Friesland

17.090

15.990

10.630

18.480

4.576

Drenthe

10.900

17.330

8.330

13.430

4.599

Het aantal uitkeringen, uitgedrukt als percentage van het aantal inwoners van 15-64 jaar, laat zien dat er in het Noorden
relatief veel mensen met een uitkering zijn. Vooral het aantal WWB’ers, Wajong’ers en WSW’ers is in het Noorden relatief
hoger dan in Nederland. In Groningen is het aandeel mensen met WWB en WSW uitkering vooral hoog. In Friesland is het
aandeel WSW’ers het laagst.
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Figuur 37. Uitkeringen als % van inwoners 15-64 jaar. Bron: CBS, POR WSW.

Zoals in onderstaande paragrafen blijkt zijn er in het Noorden grote regionale verschillen in het aantal mensen met een
uitkering. De historische ontwikkeling laat zien, dat in de relatief hoge percentages een historische en/of structurele
component zit.
Dit aspect vormt een maatschappelijk, maar ook een financieel risico voor de gemeenten, zeker in het licht van de
komende decentralisaties regelingen van de centrale overheid naar de gemeenten, waarbij tegelijkertijd een korting op de
budgetten plaatsvindt.

5.1.9.1 WWB
Het aantal mensen, dat een uitkering krijgt via de Wet Werk en Bijstand (WWB) is vanaf 2009 steeds toegenomen. De
trend is voor alle provincies min of meer gelijk, Groningen heeft relatief de meeste WWB’ers. Friesland en Drenthe komen
boven het landelijke gemiddelde.
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Figuur 38. WWB'ers als % inwoners 15-64 jaar. Bron: CBS.
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Het hoogste percentage WWB’ers vinden we in de periferie van de provincies; Oost-Groningen, Zuidoost Drenthe en Oosten West-Friesland. Het hoge percentage in Sùdwest Fryslân komt grotendeels voor rekening van het relatief grote aantal
WWB’ers in Sneek.

Figuur 39. WWB'ers als % inwoners 15-64, 2013. Bron: CBS.

5.1.9.2 WAO/WIA
Het aantal mensen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt op basis van de WAO (Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering, tot 2006) of de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, vanaf 2006) neemt
de laatste jaren geleidelijk af. Het percentage is in Noord-Nederland ongeveer gelijk aan dat in Nederland. In Drenthe ligt
het ca. 1% boven het gemiddelde en in Friesland ca. 1% daaronder.
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Figuur 40. WAO/WIA als % inwoners 15-64 jaar. Bron: CBS.

Er is een duidelijk regionaal patroon te onderscheiden in het percentage WAO/WIA’ers. Zuidoost Groningen en Drenthe
springen er uit met een percentage boven de 4%.
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Figuur 41. WAO/WIA als % inwoners 15-64 jaar per gemeente. Bron: CBS

5.1.9.3 Wajong
Het aantal mensen met een uitkering op basis van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
neemt nog steeds toe. De trend is oplopend, maar in het Noorden stijgt het aantal Wajong’ers harder dan in Nederland als
geheel. Het aantal Wajong’ers in de provincie Groningen is het hoogst. De stijging komt deels door het beleid om mensen
van de WWB naar de Wajong over te hevelen.
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Figuur 42. Wajong'ers als % inwoners 15-64 jaar. Bron: CBS.

De meeste Wajong’ers vinden we in de Groninger gemeenten Bedum, Appingedam en Hoogezand-Sappemeer. In deze
gemeenten bevinden zich grote instellingen voor mensen met een handicap.
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Figuur 43. Wajong'ers als % inwoners 15-64 jaar per gemeente, 2013. Bron: CBS.

5.1.9.4 WW
Het aantal mensen met een uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is de afgelopen periode sterk gestegen. De
trend in het Noorden loopt gelijk met die in heel Nederland, maar wel een procentpunt hoger. Groningen laat een wat
gunstiger beeld zien, de stijging in het afgelopen jaar is ook wat minder sterk.
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Figuur 44. WW'ers als % inwoners 15-64 jaar. Bron: CBS.

De stad Groningen met enkele buurgemeentes vormen een positieve uitzondering in het beeld van oranje (3-4%) en rode
(>4%) gemeenten.
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Figuur 45. WW'ers als % inwoners 15-64 per gemeente, 2013. Bron: CBS.

5.1.9.5 WSW
Het aantal mensen in de sociale werkvoorziening (WSW) is in het Noorden, vooral in de provincie Groningen, relatief hoog
en bestendig.
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Figuur 46. WSW'ers als % inwoners 15-64 jaar. Bron: POR WSW, CBS.

Ook in het percentage van de bevolking tussen 15 en 64 jaar dat gebruik maakt van de Sociale Werkvoorziening zien we
aanzienlijke verschillen op gemeenteniveau. Er is sprake van een hoog percentage WSW’ers in Zuidoost-Groningen. In de
gemeenten rond de stad Groningen, in zowel de provincie Groningen als de provincie Drenthe, en in grote delen van
provincie Friesland, zien we een laag percentage WSW’ers.
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Figuur 47. WSW'ers als % inwoners 15-64 jaar per gemeente, 2013. Bron: POR WSW, CBS.

5.1.9.6 Participatiewet
Op 1 januari 2015 moet de Participatiewet van kracht worden. Met de Participatiewet maakt het Rijk gemeenten geheel
verantwoordelijk voor de re-integratie van de onderkant van de arbeidsmarkt. De Participatiewet heeft als gevolg dat de
doelgroep waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn, groeit; het instrumentarium omvangrijker wordt; en de budgetten
naar verhouding krapper worden. De decentralisatie, die met de invoering van de Participatiewet wordt ingezet, gaat uit
van inzet op werk voor alle doelgroepen. In eerste instantie uitstroom naar regulier werk, maar in andere gevallen kan ook
werk met ondersteuning worden ingezet.
De Participatiewet is een samenvoeging van de huidige regelingen WWB, de WSW en een deel van de Wajong. Wanneer
we naar de mensen kijken die momenteel onder de genoemde wetten vallen, is de potentiële doelgroep voor deze wet in
het Noorden, vooral in de provincie Groningen, relatief groot.
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Figuur 48. Uitkeringen die onder de Participatiewet gaan vallen, % inwoners 15-64 jaar, 2013. Bron: CBS, POR WSW.

De invoering van de Participatiewet gaat gepaard met een efficiencykorting. Deze korting zorgt ervoor dat de gemeente
straks meer verantwoordelijkheid heeft en meer taken uit moet voeren met minder geld. De gemeenten moeten dus
keuzes gaan maken.
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5.1.10 Stapelingsmonitor
De sociale zekerheid bestaat uit een groot aantal uitkeringen, toelages en compensaties. Het gaat daarbij om
werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen, (bijzondere) bijstand, sociale werkvoorziening, de AWBZ, speciaal
onderwijs, het ‘rugzakje’ en zaken als tegemoetkomingen voor chronisch zieken. De huur- en zorgtoeslag zitten er niet bij.
Op onderstaande kaart is op basis van een bewerking van de NRC van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) op “wijkniveau” te zien hoeveel huishoudens gebruikmaken van minimaal één van vijfentwintig verschillende
regelingen. Het bestand waarop deze kaarten zijn gebaseerd, heeft het CBS samengesteld op verzoek van het KING, een
onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zo wordt inzichtelijk waar de effecten van bezuinigingen groot
zijn. In één op de tien wijken maakt meer dan 5 procent van de huishoudens gebruik van minimaal vijf regelingen.
Bijna de hele Oostkant van het Noorden is donker gekleurd. Hier wordt dus veel gebruik gemaakt van sociale regelingen,
zoals ook tot uitdrukking komt in onderstaande (percentage dat gebruik maakt van minimaal 5 regelingen) en in hoofdstuk
5 over het gebruik van uitkeringen.

Figuur 49. Percentage huishoudens dat gebruik maakt van minimaal 1 sociale regeling. Bron: CBS, bewerking NRC.

Bijna de hele Oostkant van het Noorden is donker gekleurd. Hier wordt dus veel gebruik gemaakt van sociale regelingen,
zoals ook tot uitdrukking komt in onderstaande figuur (percentage dat gebruik maakt van minimaal 5 regelingen) en in
hoofdstuk 5 over het gebruik van uitkeringen.

Figuur 50. Percentage huishoudens dat gebruik maakt van minimaal 5 regelingen . Bron CBS, bewerking NRC
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5.1.11 De arbeidsmarkt naar opleidingsniveau
Op basis van een recente publicatie van de Rijksuniversiteit Groningen (Edzes, Broersma en Van Dijk (2014) Ruimtelijke
concentratie MBO-schoolverlaters) kunnen we een beeld schetsen van het aantal banen naar sector en opleidingsniveau in
Noord-Nederland. Dit betreft alle banen (>1 uur), geteld op werklocatie, op 1 december 2011. We zien hier dat er meer
banen op middelbaar en hoger niveau zijn dan op elementair en lager niveau. De meeste banen op elementair en lager
niveau zien we in de sectoren Handel, Industrie, Overheid en zorg en Zakelijke dienstverlening.
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Figuur 51. Indicatie aantal banen naar sector en niveau, Noord-Nederland 2011. Bron: CBS; bewerking RUG.

Verdringing
Uit de Arbeidsmarktscan van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI 2012) blijkt dat in de elementaire en lagere beroepen
sprake is van een sterke overkwalificatie. We spreken van overkwalificatie wanneer iemand met een opleiding op
middelbaar niveau een lager of elementair beroep uitoefent of iemand met een HBO of WO opleiding een middelbaar of
lager beroep heeft. Dit betekent dat de concurrentiepositie van iemand die aan de onderkant van de arbeidsmarkt wil
instromen nog eens extra onder druk staat. Er is hier sprake van verdringing. Om ruimte te maken aan de onderkant zullen
er interventies moeten komen, die zorgen voor doorstroming van de groep overgekwalificeerden aan de onderkant. Zij
moeten doorstromen richting de middelbare beroepen, die met 30-60% per sector toch ook veruit het grootste aandeel in
de werkgelegenheid vormen.
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Figuur 52. Arbeidsmarktscan 2012. Bron: RWI, bewerking CAB
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5.1.12 Grote en kleine banen
Aandeel “kleine” banen(< 12 uur per week) is het grootst in de sectoren Horeca (ruim 40%), Handel en Overige
Dienstverlening (bijna 30%) en Zorg (ruim 20%).
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Figuur 53. Verhouding aantal kleine en grote banen per sector, 2013,Noord-Nederland. Bron: PWR.

5.13 De flexibilisering van de arbeidsmarkt: tijdelijke contracten en ZZP’ers
Uit recente cijfers van de ABU blijkt, dat het aantal mensen met een flexibel contract en het aantal zelfstandigen geleidelijk
stijgt, terwijl het aantal werknemers met een vast contract afneemt.

Figuur 54. Aantal werknemers met een vast en een flexibel contract, 2007-2013. Bron: CBS, ABU.

In het rapport “Nederland in 2013” onderschrijft het CBS deze ontwikkeling. Daarin wordt gemeld, dat de werkzame
beroepsbevolking in 2013 fors gekrompen is; er waren 104.000 personen minder die 12 uur of meer in de week betaald
werk verrichten. Binnen de werkzame beroepsbevolking is bovendien sprake van een grote verschuiving richting flexibel
werk. Het aantal zelfstandigen binnen de werkzame beroepsbevolking neemt al vanaf 2001 voortdurend toe. Het aantal
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werknemers met een flexibele arbeidsrelatie daalde aan het begin van de crisis, maar stijgt sinds 2011 aanzienlijk. Het
aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie is de laatste jaren voortdurend gedaald.
Binnen de genoemde groep van zelfstandigen is de groep ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) een interessante groep
op de arbeidsmarkt. Zij vormen een belangrijk deel van de flexibele schil. Er zijn op dit moment ongeveer 750.000 ZZP’ers
in Nederland, dat is 12% van de beroepsbevolking. Dat aantal is de afgelopen jaar sterk gegroeid en de verwachtingen zijn
dat deze groei zich de komende decennia nog zal doorzetten. Alleen in aantallen zijn de ZZP’ers dus al een relevante groep
op de arbeidsmarkt.
De KvK telde in 2013 150.000 startende ondernemingen. Dat is 13% meer dan het jaar daarvoor; 90% van deze startende
ondernemingen waren ZZP’er. Daarmee groeit het aantal ZZP’ers, terwijl de werkgelegenheid daalt. Dat is ook een
constatering van de KvK: in veel gevallen worden ze gedwongen door economische crisis. Bij gebrek aan gewone banen of
door ontslag zoeken steeds meer mensen hun heil in het zelfstandig ondernemerschap. Er is hier veel verborgen armoede,
omdat de ZZP’ers weinig sociaal vangnet hebben.
Toch weten we nog weinig van ZZP’ers, behalve over aantallen en sectoren waarin ze actief zijn. Afgelopen zomer
verscheen er een onderzoek van het CBS en TNO, Zelfstandigen Enquête Arbeid 2012, Den Haag 2013. Daarin worden
‘klassieke’ en ‘nieuwe’ ZZP’ers onderscheiden. Klassieke ZZP’ers verkopen goederen of grondstoffen, nieuwe ZZP’ers
bieden vooral hun eigen arbeid of diensten aan. De groep nieuwe ZZP’ers is meer dan 2 maal zo groot als de klassieke
ZZP’ers.
5.14 Conclusies
Over de arbeidsmarkt in Noord-Nederland kunnen de volgende conclusies worden geformuleerd:
•
De werkgelegenheid in het Noorden heeft zich sinds 2008 gunstiger ontwikkeld dan in heel Nederland, maar de
afname in het laatste jaar is ook groter geweest. Met andere woorden de dynamiek is in het Noorden sterker dan
die in heel Nederland. Blijkbaar reageert het Noorden sterker op conjuncturele fluctuatie.
•
Een derde van de banen vinden we in de sectoren Industrie en Zorg, sectoren die de komende jaren onder druk
zullen staan.
•
De veerkracht van de Noordelijke arbeidsmarktregio’s is minder dan gemiddeld over heel Nederland, een
bevestiging van bovenstaande constatering dat het Noorden sterker reageert of conjuncturele fluctuaties.
•
De potentiële beroepsbevolking neemt af. Een deel van die krimp wordt opgevangen door de toename van de
arbeidsparticipatie van vrouwen en van oudere werknemers.
•
De (jeugd-) werkloosheid in het Noorden is hoger dan landelijk, maar de percentages zijn in de afgelopen jaren
wel dichter bij elkaar gekomen.
•
In het Noorden zijn er relatief veel mensen met een uitkering (WW, WAO/WIA, Wajong, WWB, WSW). Vooral het
aantal WWB’ers, Wajong’ers en WSW’ers is in het Noorden relatief hoger dan in Nederland.
•
Het relatief grote aantal mensen, dat vanaf 2015 onder de Participatiewet gaat vallen betekent een financieel
risico voor de gemeenten.
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5.2 Deel B. Impact van de trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van Noord-Nederland

Geschreven door E&E advies
5.2.1 Nadere duiding opleidingsniveau Noord-Nederland
Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking ligt in het Noorden net iets lager dan landelijk en de verschillen binnen het
Noorden zijn groot. Het Noorden telt iets meer lager opgeleiden (23,5% van de beroepsbevolking) en het aantal hoger
opgeleiden is met 29,8% ondervertegenwoordigd vergeleken met Nederland. Het aandeel MBO-ers is relatief hoog in het
Noorden. Vooral de meer perifere delen van het landsdeel tellen veel laag opgeleiden. Het aandeel lager opgeleiden is de
afgelopen jaren iets afgenomen (vooral aandeel MBO-ers), het aandeel hoger opgeleiden is toegenomen, zij het minder
snel dan in Nederland als geheel. Langs de grensstreek in Oost-Groningen en Oost-Drenthe is sprake van een braindrain.
Daar daalt het aandeel hoger opgeleiden in snel tempo en neemt het aandeel lager opgeleiden juist toe. Andere regio’s
zoals rond de steden Groningen, Assen en Leeuwarden en in de meer centraal gelegen delen van het Noorden stijgt het
aandeel hoog opgeleiden juist. Periferie en centrum drijven binnen het landsdeel steeds verder uiteen. In het gehele
Noorden geldt dat in vergelijking met Nederland, lager opgeleiden minder vaak werkloos zijn. Volgens cijfers van het UWV
vormen zij in het Noorden wel de hoofdmoot in het werklozenbestand. In het Noorden is het de afgelopen jaren juist voor
20
MBO-ers moeilijk gebleken om een baan te vinden .
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (2010) becijferde dat het aantal banen waarvoor weinig scholing nodig is de laatste
twintig jaar niet is afgenomen. Procentueel is er wel sprake van teruggang. In 1987 bestond 40% van de Nederlandse
banen uit laaggeschoold werk. In 2008 was dat 30%. In het aantal banen op middelbaar niveau constateerde het SCP een
lichte groei. Die maken 39% uit van het totaal aantal banen. De gevraagde kwalificaties voor laaggeschoold werk liggen niet
hoger dan twintig jaar geleden. Het SCP stelt verder vast dat er binnen afzienbare tijd geen grote daling in het aantal
laaggeschoolde banen wordt verwacht. Het SCP trekt daarom een verrassende conclusie: “het is belangrijk om de
onderwijsdeelname van jongeren te stimuleren (…) maar een vmbo-diploma kan ook voldoende zijn voor de
arbeidsmarkt.” In de dienstensector is het aantal van dergelijke arbeidsplaatsen sterk gestegen van 19% naar 26% in het
totaal aantal dienstenbanen. En ook in de zorg en het transport groeide het aantal. In de industrie zijn er echter steeds
21
minder VMBO beroepen .
Door de jaren heen is het aantal hoog opgeleide banen het snelst toegenomen en ook de werkgelegenheid voor
middelbaar geschoolden is flink gegroeid, maar stagneert momenteel. Inmiddels zijn er meer banen voor hoog opgeleiden
dan voor laag opgeleiden.
5.2.2 Toekomst arbeidsmarkt Noord-Nederland
5.2.2.1 Schaarste?
Arbeid is in de Nederlandse kenniseconomie een productiefactor die zeer belangrijk is en in belang toeneemt. Als gevolg
van ontgroening, vergrijzing en krimp worden gekwalificeerde arbeidskrachten schaarser. Of dit ook echt gaat leiden tot
een krapte op de arbeidsmarkt is maar de vraag.
Er wordt al zeker vijftien jaar gezinspeeld op een aanstaande krapte op de arbeidsmarkt. Het rapport van de commissie
Bakker uit 2008 is daar een goed voorbeeld van. Onderzoeken waarin vraag en aanbod met elkaar worden geconfronteerd
wijzen dit uit. Een ook nu zijn er veel werkgevers die aangegeven niet aan het juiste personeel te kunnen komen. Vooral
naar ervaren technisch personeel is vraag. Tegelijkertijd is de werkloosheid hoog en oplopend en is er over de volle breedte
van de economie zeker geen sprake van krapte. In elk geval niet numeriek. Het Noorden telt duizenden mensen met een
technische achtergrond die op zoek zijn naar werk en ook in andere disciplines is er inmiddels een aanzienlijk aanbod.
Momenteel is er weinig mobiliteit op de arbeidsmarkt. veel mensen houden hun baan vast terwijl ze wachten op
economisch betere tijden. Kwalitatieve discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De omvang van deze
discrepantie wordt momenteel erg duidelijk. Er is vraag en er is aanbod, maar deze zijn lang niet altijd te matchen, door
vooroordelen van werkgevers, door onvoldoende ontsluiting van het aanbod of doordat het aanbod daadwerkelijk niet aan
de vraag voldoet. Een doordat de arbeidsmarkt tijdelijk op slot zit is het ook lastig mensen bij andere werkgevers vandaan
20
21

VOS/ABB, 2008, Samenvating analyse inspectie
Arnoldus, M. & van den Steenhoven, J. (2010), Kenniseconomiemonitor 2010
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te halen. Er wordt verwacht dat, wanneer de economie weer aantrekt met name het hoger opgeleide personeel op grotere
schaal van baan gaat veranderen en dat brengt weer dynamiek op de arbeidsmarkt.
Of er in de toekomst sprak zal zijn van krapte valt te bezien. De economie zal aantrekken ook in het Noorden zal dat het
geval zijn. En dat terwijl de beroepsbevolking krimpt. De afname van de beroepsbevolking tot en met 2025 zal de
werkgevers mogelijk grote moeite bezorgen met het vervullen van hun vacatures. Daar komt bij dat het Noorden relatief
veel laagopgeleiden en inactieven telt en de kennis van werklozen snel verouderd waardoor mensen die langer aan de kant
staan moeilijker bemiddelbaar worden. De groei zal zich vooral voordoen onder hoog opgeleiden en daar heeft het
Noorden er minder van. Echter, of dit gaat leiden tot een krappe arbeidsmarkt zal eveneens afhangen van de
werkgelegenheidsontwikkeling en de verandering in houding van werkgevers. De groei van de economie zal zeker de
komende jaren zeer bescheiden zijn en het is maar de vraag of deze beperkte groei zal leiden tot veel nieuwe
werkgelegenheid, of dat deze goeddeels zal worden gerealiseerd door productiviteitsgroei (vervangen van mensen door
kapitaal. Het Noorden zet vol in op smart manufacturing. Als dat daadwerkelijk een vlucht gaat krijgen zijn in elk geval in de
producerende sectoren aanzienlijk minder mensen nodig dan nu het geval is. Veel arbeid zal de komende jaren worden
geautomatiseerd.
Bovendien staan werkgevers nu nog kritisch tegenover oudere werknemers en werknemers met een vlekje. Wanneer de
vragersmarkt omslaat naar een aanbiedersmarkt (de werknemers hebben het voor het kiezen), dan is er in het Noorden
nog een omvangrijk reservoir aan oudere mensen die aan de kant staan en kansen krijgen om opnieuw in te stromen.
Bovendien zit er voor het Noorden nog rek in de arbeidsparticipatie, vooral onder vrouwen. In 2013 was de netto
22
participatiegraad van vrouwen 61% voor mannen was dit 74% . Er zit dus nog veel speling in de netto participatiegraad
van vrouwen. Tevens werken vrouwen vaak in deeltijd. Ook hier valt dus groei te behalen, wanneer vrouwen meer uren
gaan werken kan dit de verwachte toekomstige krapte op de arbeidsmarkt verminderen .Onder meer als gevolg van de
huishoudensverdunning (het deel veroorzaakt door scheidingen) zal de participatie verder toenemen. Er is daarnaast nog
veel te winnen in het vraaggestuurd onderwijs. Het neemt niet weg dat er zeker sectoren zijn waar werkgevers niet aan de
juiste mensen kunnen komen. Krimp van de potentiële beroepsbevolking zal wellicht in eerste instantie leiden tot
toenemende tekorten aan gekwalificeerde werknemers, zeker in arbeidsintensieve sectoren als de zorg (waar de vraag
naar personeel door de vergrijzing juist toeneemt). Dat kan leiden tot een rem op de groei of een stimulans voor innovatie
of beide.
Er ontstaat op de middellange termijn een battle for talent. Werkgevers die kunnen beschikken over voldoende
ondernemende talentvolle mensen die voorop lopen met hun kennis en vaardigheden hebben een concurrentievoordeel.
Tevens wordt het behouden van ervaren personeel essentieel voor bedrijven. Kennis en ervaring benutten van oudere
werknemers wordt ook heel belangrijk. Ook het vasthouden van jongeren en hoger opgeleiden is van belang. Het Noorden
telt nog steeds te weinig banen voor hoog opgeleiden. Dat resulteert in een hogere werkloosheid onder hoog opgeleiden
en een relatief groot aantal hoog opgeleiden dat de regio verlaat en zijn heil elders zoekt. Om dit optimaal te doen zullen
bedrijven er voor moeten zorgen dat zij hun organisatie aanpassen, zodat kennis overgedragen wordt en mensen
bovendien langer aan het werk kunnen blijven. Werkgevers moeten het aantrekkelijk maken voor werknemers om langer
bij het bedrijf te blijven werken.
Op de langere termijn is het niet ondenkbaar dat de werkgelegenheid (en de vraag naar arbeid) zich aanpast aan de
demografische ontwikkelingen.
5.2.2.2 Bestaande banen verdwijnen, nieuwe banen komen er voor terug
Door globalisering en digitalisering speelt concurrentie zich in toenemende mate op wereldschaal af. Deze ontwikkelingen
hebben hun weerslag op de structuur van de economie, waardoor ook de arbeidsmarkt verandert. Daarnaast ontstaan er
nieuwe soorten werk als gevolg van ontgroening en vergrijzing. In de afgelopen decennia zijn vele banen verloren gegaan.
Zo is het aantal landbouwers gedecimeerd als gevolg van de mechanisering en later de automatisering van de landbouw.
Zeker in het Noorden is de landbouw arbeidsextensief geworden en functioneert het boerenbedrijf inmiddels met de inzet
van minimale menskracht. Ook in de industrie hebben mechanisering, automatisering, robotisering en offshoring er voor
gezorgd dat het aantal arbeidsplaatsen flink is geslonken. Aan steeds minder productieprocessen komen nog mensen te
pas. Ook de komende jaren staan er veel banen op de tocht. Zo is de kans groot dat administratief werk goeddeels wordt
geautomatiseerd. Facturatie en administratie worden gedigitaliseerd en allerhande processen en procedures worden
afgewikkeld door middel van slimme applicaties. Alle banen die te automatiseren zijn, zullen worden geautomatiseerd.
22

Hertog, F. & Verweij, A., 2013, Hoeveel mensen participeren in arbeid
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Denk aan de telemarketeers, de accountants, de verkopers in de detailhandel, de makelaars, de chauffeurs en machinisten.
Dat deze banen verdwijnen is zo goed als zeker. Wat overblijft is hoogwaardiger en menselijker arbeid. De banen die zullen
verdwijnen betreft vooral werkgelegenheid op het middensegment van het MBO omdat deze kunnen worden
geautomatiseerd en gemechaniseerd. Het Noorden telt relatief veel MBO geschoolden die bovendien meer dan gemiddeld
werkloos zijn. Nu al is het in het Noorden als MBO-er lastig aan werk te komen. Met de veranderende economische
structuur zal dat niet eenvoudiger worden.
5.2.2.3 De flexibilisering van de arbeidsmarkt: tijdelijke contracten en ZZP’ers
Arbeid is door de jaren heen steeds flexibeler geworden, zowel bezien vanuit het perspectief van de werknemer (het
flexibeler indelen van werk) als de werkgever (het flexibel inzetten van arbeidskrachten). De vraag naar een meer flexibele
invulling van arbeid is vooral afkomstig van hoog opgeleiden, die het werk zo flexibel mogelijk willen combineren met hun
privéleven. Er is bij deze groep werknemers steeds minder behoefte aan standaard werktijden en zij willen graag zelf
bepalen wanneer ze op kantoor zijn. Werk en privé gaan daarmee steeds meer in elkaar overlopen. Steeds meer mensen
werken ook thuis. Een toenemende flexibilisering kan een positief effect hebben op de arbeidsproductiviteit, omdat
mensen zo kunnen werken op de momenten wanneer hun productiviteit op het hoogste niveau is. Flexibilisering is ook
zichtbaar in de duur waarmee werknemers zich aan een werkgever verbinden. Nederlanders wisselen in vergelijking met
andere Europeanen vaak van baan. Vooral jongere werknemers wisselen vaker van baan. Een baan voor het leven was de
standaard en wordt nu steeds meer de uitzondering. Daarnaast wordt er veel en in toenemende mate in deeltijd gewerkt.
Ook in het Noorden is dat het geval. De afgelopen jaren zijn veel vaste banen in bijvoorbeeld de industrie, de bouw en de
logistiek verdwenen en zijn er flexibele deeltijdbanen in onder meer de zorg, de facilitaire dienstverlening en de
23
detailhandel voor teruggekomen .
Bedrijven zijn steeds minder geneigd om vast personeel aan te nemen. De werkgever heeft vooral behoefte aan een
flexibele arbeidsmarkt. Veel werkgevers zetten tijdelijke krachten in om opdrachten uit te voeren, maar zodra het werk
opdroogt willen zij deze werknemers graag weer kwijt. Vast personeel brengt hoge vaste kosten met zich mee, zeker in
tijden van economische tegenwind. Werkgevers huren liever flexibel personeel in, zodat ze in mindere tijden geen extra
loonkosten hebben. Ook hoeven ze geen ontslagvergoedingen te betalen aan flexibel personeel. Het aantal werknemers
met een vast contract is de afgelopen tien jaar dan ook afgenomen, al blijft het nog altijd veruit de grootste groep
werknemers. De stijging van het aantal zzp’ers gaat overigens niet volledig ten koste van het aantal werknemers met een
vast contract. Er is ook sprake van een verschuiving in de flexibele schil, en dan met name van uitzendkrachten naar
zzp’ers. De bouwsector vormt hierop een uitzondering. Door de economische crisis zijn veel voormalige werknemers in de
bouw als zzp’er gestart, omdat er anders geen werk meer voor handen is. De verwachting voor de langere termijn is dat
het aantal zzp’ers de komende jaren gestaag door zal groeien. Dit heeft grotendeels te maken met de veranderingen op de
arbeidsmarkt. Zowel jongere als oudere werknemers kiezen vaker voor het zelfstandig ondernemerschap vanwege de
grote vrijheid, flexibiliteit en uitdagingen en niet zozeer omdat ze een eigen onderneming willen opzetten. Uit
verschillende onderzoeken blijkt dat het merendeel van de zzp’ers dat tijdelijk is en switcht tussen het zelfstandig
ondernemerschap en werknemerschap en dat zzp’ers meestal niet doorgroei naar ondernemingen met personeel. De
meeste zzp’ers blijven zzp’er, totdat ze iets anders gaan doen.
De zzp’er en de flexibele arbeidsvormen lijken geen tijdelijke trend te zijn, maar is veeleer een nieuwe realiteit geworden.
Het aantal flexibele arbeidskrachten groeit. In 2013 gold dat voor één op de vier arbeidskrachten (zzp’er, uitzend- of
oproepkracht of een tijdelijk dienstverband, in 2020 zal dit aandeel mogelijk oplopen tot bijna 30%. Deze trend staat op
gespannen voet met het sociaal stelsel, dat nog steeds het vaste contract als norm heeft (bijvoorbeeld als het gaat om de
pensioensopbouw). Deze nieuwe realiteit wordt beïnvloed door een eventuele krapte op de arbeidsmarkt. Wanneer er
krapte ontstaat op de arbeidsmarkt door een krimpende beroepsbevolking en een groeiende vraag van werkgevers, dan
zullen werkgevers waarschijnlijk sneller vaste contracten aanbieden om zo gegarandeerd over voldoende personeel te
beschikken. Wanneer er geen krapte is op de arbeidsmarkt dan zullen de rollen omgedraaid zijn en zal de werkgever vooral
tijdelijke contracten aanbieden en zal het aantal zzp’ers waarschijnlijk verder toenemen. Bovendien willen lang niet alle
werkgevers eraan. Veel industriebedrijven, ook in het Noorden, kennen vaak lange inwerktijden die gepaard gaan met
hoge opleidingsinvesteringen, hetgeen zich minder leent voor flexwerk en daarnaast bestaat de kans dat via flexcontracten
24
belangrijke kennis en gevoelige informatie weglekt .
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24

Gesthuizen en Dagevos, 2005
TNO, 2014, Flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt gaat steeds verder.
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5.2.2.4 Polarisering van de arbeidsmarkt
Een ontwikkeling op de arbeidsmarkt is een toenemende tweedeling tussen laagopgeleiden en hoogopgeleiden. Dit wordt
ook wel de polarisering van de arbeidsmarkt genoemd. Het algemene beeld is dat vooral de banen voor laagopgeleiden
verdwijnen en dat er banen voor hoogopgeleiden voor terugkomen. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Het aantal banen
voor laag opgeleiden blijkt al jaren stabiel te zijn, waarbij deze banen in de landbouw en de industrie afnemen en in de
commerciële dienstverlening (met name de handel, de horeca en de zakelijke dienstverlening) toenemen. Per saldo is de
omvang aan werkgelegenheid gelijk gebleven. De afgelopen jaren is de werkgelegenheid vooral gegroeid op MBO, HBO en
WO niveau. De verwachting is dat het aandeel beroepen op hoger- en wetenschappelijk niveau en de bovenkant van het
MBO (MBO 4 en MBO +) verder zal toenemen, het aandeel elementaire en lagere beroepen zal stabiliseren en het aantal
banen op MBO 1 en 2 niveau zal afnemen. Voor een deel is dit het gevolg van diploma inflatie. Deze ontwikkeling zorgt
ervoor dat werkgevers vragen naar werknemers met een diploma op MBO 3 niveau of hoger voor banen die eerder
werden ingevuld door lager geschoolden. Geschoolden met een elementaire opleiding worden zo verdrongen, waardoor
de werkloosheid aan de onderkant toeneemt. Dit is niet alleen vervelend voor de mensen die verdrongen worden, maar
ook voor hoger geschoolden die onder hun niveau werken. Voor een ander deel is het verdwijnen van MBO
werkgelegenheid een gevolg van de automatiseringsgolf. Veel werk kan in standaard processen en protocollen worden
vertaald en door computers worden uitgevoerd. Het Noorden heeft een MBO economie en zal hier naar verhouding meer
dan in andere regio’s mee te maken krijgen. Het betekent een grote opgave op het gebied van economische
structuurversterking en om- en bijscholing.
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6. Kennis en innovatie
Deel A. Onderwijs

Geschreven door het CAB Groningen
6.1.1 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)
In het schooljaar 2013-2014 volgen 59.466 studenten een MBO-opleiding in Noord-Nederland. Hiervan volgt 78% de
Beroepsopleidende Leerweg (BOL-opleiding, 4 dagen naar school, 1 dag werken) en 22% volgt de Beroepsbegeleidende
Leerweg (BBL-opleiding, 4 dagen werken, 1 dag naar school).
Tabel 8. Aantal studenten in het Middelbaar Beroepsonderwijs. Bron: DUO.
2009

2010

2011

2012

2013

2009-13

515.545

519.515

508.860

500.323

495.215

-3,9%

Noorden

60.384

61.318

59.469

59.176

59.466

-1,5%

% van NL

11,7%

11,8%

11,7%

11,8%

12,0%

Nederland

Drenthe

17.062

17.419

16.924

16.856

16.692

-2,2%

BBL

5.172

5.248

5.037

4.809

4.259

-17,7%

BOL

11.890

12.171

11.887

12.047

12.433

4,6%

23.648

24.262

23.502

23.506

23.471

-0,7%

Friesland
BBL

5.716

5.703

4.897

5.053

4.646

-18,7%

BOL

17.932

18.559

18.605

18.453

18.825

5,0%

Groningen

19.674

19.637

19.043

18.814

19.303

-1,9%

BBL

5.601

5.413

4.829

4.164

4.219

-24,7%

BOL

14.073

14.224

14.214

14.650

15.084

7,2%
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Figuur 55 Ontwikkeling MBO BBL en BOL, 2009-2013. Bron: DUO

Het aantal deelnemers aan de BBL stijgt van 2009 tot 2013 in het Noorden met bijna 6% van 43.900 naar 46.300, variërend
van meer dan 7% in Groningen tot bijna 5% in Drenthe. Het aantal deelnemers aan de BOL neemt met ruim 20% af van
16.500 naar 13.100. Aan deze afname ligt voor een groot deel het gebrek aan bijbehorende banen ten grondslag.
Van het totaal aantal studenten die een BOL-opleiding volgen in 2013, volgt bijna 80% de opleiding op niveau 3 of 4. Van
het aantal leerlingen dat de BBL-opleiding volgt, is dit ongeveer 65%. Verder zien we een verschuiving naar een hoger
niveau, vooral in de BBL. Daar is het aandeel van niveau 4 in de afgelopen jaren gestegen van 17 naar 21% en van niveau 3
van 38 naar 43%. Het aandeel van niveau 2 is juist afgenomen van 38 naar 30%.
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Figuur 56. Middelbaar Beroepsonderwijs naar leerweg en niveau, 2009 en 2013. Bron: DUO.

Er zijn iets meer deelnemers die een opleiding doen met een combinatie van sectoren. Zorg en Welzijn is ook een van de
studierichtingen die licht toeneemt. De overige studierichtingen neemt het aantal studenten af, met de grootste daling in
de richting Techniek. Deze daling komt overeen met een totale afname aan studenten die Middelbaar Beroepsonderwijs
volgen. Het aandeel studenten in de richting Techniek is met 26% nog opvallend hoog als we dat vergelijken met het
aandeel van 15% van de banen in de sector Industrie.
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Figuur 57. Aantal studenten Middelbaar Beroepsonderwijs naar studierichting. Bron: DUO.

6.1.2 Voortijdig schoolverlaters
Een voortijdig schoolverlater wordt gekenmerkt door het niet hebben van een startkwalificatie. Leerlingen jonger dan 23
jaar die niet minimaal een havo-, vwo- of mbo-niveau 2 opleiding hebben afgerond en die langer dan vier weken geen
onderwijs volgen, worden aangegeven als voortijdig schoolverlater.
In het Noorden is er een daling te zien in het aantal voortijdig schoolverlaters van 2005 tot 2011, met een lichte stijging in
2010.
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Figuur 58. Totaal aantal voortijdig schoolverlaters per provincie. Bron: DUO.

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2005

2006

Nederland

2007
Noorden

2008

2009

Drenthe

2010
Friesland

2011
Groningen

Figuur 59. Voortijdig schoolverlaters als percentage van het totaal aantal deelnemers (13- 22 jaar). Bron: DUO.

6.1.3 Hoger beroepsonderwijs (HBO)
Een complicatie bij cijfers op Hoger Beroepsonderwijs is dat de cijfers bij DUO alleen per hoofdlocatie kunnen worden
weergegeven. Hierdoor vallen de cijfers van Drenthe onder de cijfers van Friesland (hoofdlocatie van Stenden hogeschool
is Leeuwarden). Om toch inzicht te krijgen in het aantal leerlingen in het Hoger Beroepsonderwijs per provincie, is er
gebruik gemaakt van de cijfers van het CBS. Deze cijfers komen niet volledig overeen met de cijfers van DUO en kunnen
daarom verschillen opleveren wanneer er wordt gekeken naar studierichting.
In het studiejaar 2011-2012 waren er 47.686 studenten ingeschreven bij een HBO-instelling in Noord-Nederland. Dit is een
stijging van 7,2% ten opzichte van het studiejaar 2008-2009. De deelname aan het Hoger Beroepsonderwijs is in de laatste
jaren toegenomen. In de cijfers van DUO stijgt het aantal studenten ook in het studiejaar 2012-2013 en 2013-2014.
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Tabel 9. Hoger beroepsonderwijs per provincie. Bron: CBS.
Nederland

2008

2009

2010

2011

383.713

403.278

416.629

423.719

Noorden

44.502

46.342

47.540

47.686

% van Nederland

11,6%

11,5%

11,4%

11,3%

Drenthe

7.988

8.330

8.591

8.451

Friesland

17.244

17.927

18.432

18.528

Groningen

19.270

20.085

20.517

20.707

Het grootste aandeel studenten volgt de studierichting Economie. Er is een stijging van 7,6% in het aantal studenten dat
een economische studie volgt in het studiejaar 2013-2014 in vergelijking met 2009-2010. Het aantal studenten stijgt in de
studierichting Gedrag en Maatschappij, Gezondheidszorg en Techniek. Er is een lichte daling in het aantal studenten met
de studierichting Onderwijs.
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Figuur 60. Aantal studenten Hoger beroepsonderwijs naar studierichting per studiejaar. Bron: DUO.

In het studiejaar 2012-2013 hebben 7.120 studenten een HBO-diploma behaald. De meeste diploma’s zijn behaald in de
richting Economie. In de richting Taal en Cultuur zijn de minste diploma’s behaald. Dit komt overeen met het totaal aantal
studenten per studierichting.
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Figuur 61. Aantal geslaagde HBO studenten (7.120) naar studierichting in het studiejaar 2012 - 2013. Bron: DUO.
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6.1.4 Wetenschappelijk onderwijs
Het aantal studenten in het wetenschappelijke onderwijs in het studiejaar 2013-2014 is met 2,9% gestegen ten opzichte
van het studiejaar 2009-2010. Het hoogste aantal ingeschreven studenten is in het studiejaar 2011-2012; in dat studiejaar
waren 27.692 studenten ingeschreven voor een wetenschappelijke studie. Het aandeel vrouwen dat wetenschappelijk
onderwijs volgt ligt hoger dan het aandeel mannen dat wetenschappelijk onderwijs volgt. Voor elk studiejaar geldt
ongeveer een aandeel van 52% vrouwen en een aandeel van 48% mannen.
Tabel 10. Inschrijvingen wetenschappelijk onderwijs. Bron: DUO.
2009

2010

2011

2012

2013

Nederland

231.797

240.767

243.831

239.834

248.324

Groningen

26.409

27.268

27.692

27.078

27.169

% van Nederland

11,4%

11,3%

11,4%

11,3%

10,9%

Man

12.626

12.970

13.258

12.997

13.035

Vrouw

13.783

14.298

14.434

14.081

14.134

Economie is in het wetenschappelijk onderwijs in Groningen de studie met het grootste aantal studenten; in het studiejaar
2013-2014 zijn er 5.962 studenten ingeschreven voor een studie met de richting Economie. Bij Economie is een duidelijk
stijging van aantal leerlingen in 2011-2012. Opvallend is de toename van het aantal studenten in de studierichting Natuur.
Techniek en Onderwijs zijn studierichtingen met een kleiner aantal studenten; respectievelijk 924 en 285 ingeschreven
studenten voor het studiejaar 2013-2014. Er is een duidelijke stijging van het aantal studenten met de richting Techniek;
het aantal studenten is gestegen met 32%.
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Figuur 62. Aantal studenten naar studierichting per studiejaar; Bron: DUO.

In het studiejaar 2012-2013 hebben 7.604 studenten een Bachelor of Master diploma behaald. Het grootste aandeel heeft
een diploma in de studierichting Economie. Het kleinste aandeel heeft een diploma in de richting Onderwijs behaald. Dit
komt overeen met het totaal aantal studenten per studierichting; Economie is de grootste studie qua aantal studenten en
Onderwijs de kleinste studie.
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Figuur 63. WO-gediplomeerden (7.604) naar studierichting voor het studiejaar 2012 – 2013. Bron: DUO.

Van de deelnemers in 2013 volgt 44% een opleiding op MBO-niveau, 36% op HBO-niveau en 20% op WO-niveau.

20%

44%

MBO
HBO
WO

36%

Figuur 64. Verdeling deelnemers MBO, HBO en WO in 2013, Noord-Nederland. Bron: DUO

6.1.5 Conclusies
•
Het aantal deelnemers in het MBO is in het Noorden met 1,5% afgenomen in de periode 2009-2013, iets minder
dan de ruim 3% afname landelijk. Het aantal deelnemers aan de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) is bijna 6%
gestegen; van 43.900 naar 46.300. Het aantal deelnemers aan de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) neemt met
ruim 20% af van 16.500 naar 13.100.
•
De afname is het sterkst in de Technische richtingen, terwijl in de richting Zorg en Welzijn er nog een lichte groei
is.
•
Er is een verschuiving te zien van niveau 1 en 2 naar de hogere niveaus 3 en 4, vooral in de BOL.
•
Het aantal HBO-studenten is in de beschouwde periode toegenomen met ca. 7%, alleen in de richting Onderwijs
zien we een lichte daling.
•
Het grootste deel van de HBO’ers volgt de studierichting Economie (ruim 40%).
•
Het aantal studenten aan de RUG is in de periode 2009-2013 toegenomen met bijna 3% tot ruim 27.000. Ook hier
is Economie met een kwart van de studenten de omvangrijkste richting. Techniek is relatief klein ca. 3% van de
studenten.
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6.2 Deel B. kansen voor en impact van de trends op kennis en innovatie van Noord-Nederland

Geschreven door E&E advies
6.2.1 Nadere duiding kennis en innovatie Noord-Nederland
Een innoverend bedrijfsleven is cruciaal voor duurzame economische groei. Innovatie leidt tot een verbetering van de
concurrentiepositie, groei van bedrijvigheid, stijgende arbeidsproductiviteit, meer werkgelegenheid en daarmee
economische groei. Door middel van innovatie kunnen ondernemers hun klantwaarde vergroten, zich beter in de markt
onderscheiden en hun positie in de keten verbeteren. Ze zijn beter in staat mee te bewegen met fluctuaties in de markt en
te anticiperen op een kortere time to market. Steeds meer bedrijven, ook in het Noorden, zijn bezig met innovatie. Op
basis van hun innovatiekenmerken zijn bedrijven in te delen in vier categorieën:
1.
2.
3.

4.

Koplopers. Deze bedrijven ontwikkelen zelf producten of procesinnovaties en doen expliciet en systematisch aan
onderzoek en ontwikkeling. Gerealiseerde innovaties zijn nieuw voor hun markt of bedrijfstak.
Ontwikkelaars. Deze bedrijven ontwikkelen zelf product- of procesinnovaties. Ze hebben een eigen
ontwikkelcapaciteit, innovatie wordt echter niet structureel georganiseerd.
Toepassers. Deze bedrijven realiseren product- of procesinnovaties die ze zelf hebben ontwikkeld of door
toepassing van innovaties van anderen. Zij innoveren hoofdzakelijk door het combineren van elders ontwikkelde
en beproefde kennis en methoden.
Overig MKB. Dit zijn bedrijven die relatief weinig of geen innovatieve activiteiten ontplooien. Deze groep is nader
te verdelen in volgers en niet innovatieven.

Landelijk bestaat de MKB populatie voor 5% uit koplopers, 17% uit ontwikkelaars, 21% uit toepassers en 31% uit volgers.
Het Noordelijke MKB telt 4% koplopers, 15% ontwikkelaars, 16% toepassers en 38% volgers. De bovenste drie categorieën
25
bedrijven zijn dus in het Noorden ondervertegenwoordigd, terwijl de volgers sterk zijn oververtegenwoordigd .

Koplopers
5%

Koplopers
4%

Ontwikkelaars 17%

Ontwikkelaars 15%

Toepassers 21%

Toepassers 16%

Volgers 31%

Volgers 38%

Niet-innovatief 26%

Niet-innovatief 27%

Nederland

Noord-Nederland

Figuur 65. Innovatiepiramides Nederland en Noord-Nederland, 2008. Bron: EIM

De innovatiekracht van het Noorden en dan met name het adoptief vermogen blijkt uit de innovatiepiramides, maar ook
uit andere onderzoeken. Uit de innovatie-index van de ING blijkt dat de Nederlandse provincies uiteenlopend presteren en
de
ste
de
26
dat Groningen, Friesland en Drenthe binnen Nederland de 7 , 8 en 9 plaats innemen . Als we het innovatiepotentieel
van de Nederlandse provincies vergelijken met daadwerkelijke innovatieprestaties –gemeten in aantal innovatoren in het
bedrijfsleven, productiviteitsgroei, bedrijvendynamiek en innovatieuitgaven- dan komt de provincie Noord-Brabant daar
het sterkst uit. Echter, Noord-Brabant is het niet de provincie met het grootste innovatiepotentieel (Utrecht), toch weet
Noord-Brabant het potentieel het best te benutten. Dit komt vooral doordat het bedrijfsleven in Noord-Brabant veel

25
26

EIM, 2008, Innovatiepiramide. Een segmentatie van het MKB
ING, 2013, Grote regionale verschillen in innovatie
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innoveert en door de innovatiekracht van de grote bedrijven, zoals ASML en Philips, die veel investeren in onderzoek en
27
ontwikkeling .
Op dit moment zijn de innovatieve inspanningen in het Noorden beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. Het
aandeel industriële hightech-, mediumtech- en R&D-werkgelegenheid in de totale werkgelegenheid is gemiddeld tot zeer
laag en slechts in een enkele gemeente hoog tot zeer hoog. Juist innovatie door het toepasbaar maken en
commercialiseren van hoogwaardige kennis in hightech-, mediumtech- en R&D bedrijven is de motor van de
28
kenniseconomie. Dit komt in het MKB in zowel Noord-Nederland als in Nederland nog maar langzaam op gang .
Tabel 11. Noord-Nederlandse provincies in Europees perspectief. Bron: Europese Commissie (2014)

Opleidingsniveau
Publieke R&D uitgaven
Private R&D uitgaven
Innovatie-uitgaven (niet R&D)
Innovatief MKB
MKB samenwerking rond innovatie
Patenten
MKB met product/procesinnovaties
MKB met markt of organisatie-innovaties
Aandeel hightech en kennisbanen
Verkoop nieuwe producten als % van de omzet

Groningen
+
+
-+
+
+
+
0
0

Friesland
-+
+
+
+
-0

Drenthe
--+
+
+
+
0
0

Uit de regionale Innovation Scoreboard blijkt de innovatiekracht van het Noorden in Europees perspectief. De drie
noordelijke provincies worden daarin als redelijk innovatief aangemerkt. Groningen scoort goed op opleidingsniveau en
publieke R&D, het gebrek aan private R&D is een punt van aandacht en dat geldt ook voor de hightech werkgelegenheid en
banen bij kennisdiensten. Qua innovatief MKB doet het Noorden het in Europees perspectief goed, maar aandachtspunten
zijn het te gelde maken van innovatie en de organisatie innovatie. Bedrijven moeten niet alleen hun producten en diensten
vernieuwen, maar moeten ook met hun organisatie met de tijd mee.
6.2.2 Innovatief MKB
Het MKB is de belangrijkste speler in de noordelijke economie. Het neemt het overgrote deel van de werkgelegenheid voor
haar rekening in het Noorden en is daarmee de banenmotor van de marktsector. Uit onderzoek blijkt dat het Noorden
ongeveer 700 innovatieve MKB bedrijven telt.
Om het MKB een omschakeling naar een kenniseconomie te laten maken, moet het innovatieve vermogen worden
versterkt, de export worden gestimuleerd en moet worden geïnvesteerd in ondernemerschap. Ook een duurzame en
maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering gaat een steeds belangrijkere rol spelen. Het is nog steeds lastig om het
MKB hierbij te ondersteunen en wat voor instrumentarium nodig is om het innovatieve vermogen van het MKB te laten
toenemen. Behalve een sterke kenniseconomie heeft Noord-Nederland een goede verzorgende infrastructuur nodig onder
meer op het gebied van lokale financiële dienstverlening, detailhandel en gezondheidszorg. Dat bevordert het
vestigingsklimaat voor de innovatieve en kennisintensieve bedrijven en daarmee de groei van de economie. Ook in deze
sectoren vindt een omslag plaats naar meer gebruik van technologie en hoogwaardige kennis.
Door de oogharen bekeken innoveert het Noord-Nederlandse MKB op een aantal thema’s. Op hoofdlijnen kan worden
gesteld dat de meeste innovatieve MKB’ers toepassers zijn van kennis die elders is ontwikkeld. Het zijn veelal bedrijven die
heel goed gebruik maken van bestaande (maar wel zeer state of the art) applicaties en daarnaast voor deelproblemen zelf
deeloplossingen ontwikkelen en implementeren. En alles tailor made. De volgende vijf thema’s zijn dominant in de
29
Noordelijke innovatieagenda :
1.
2.
3.
27
28
29

Water
Agri en Food
Duurzame energie
ING, 2014, Innovatiepotentieel niet in alle provincies benut
Boer & Croon, 2010, Scholen voor ambities: sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015
E&E advies, SNN en Syark, 2014, het innovatieve MKB met deelonderzoeken in Fryslân, Groningen en Drenthe
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4.
5.
A.

HTSM
Health
Water

Binnen dit thema wordt door bedrijven gezamenlijk gewerkt aan het vinden van antwoorden op internationale uitdagingen
als waterveiligheid, waterschaarste, schoner transport en schaarser wordende energie. De watertechnologie sector van
Noord-Nederland, met als kristallisatiepunt de provincie Friesland, bevat veel innovatieve bedrijven o.a. op het gebied van
waterzuivering, watermanagement en waterveiligheid. De MKB bedrijven leveren een bijdrage op en zijn actief binnen de
volgende innovatiethema’s:
A.
B.

C.
D.
E.
F.

‘Water for All’ komt naar voren in het Noorden. Hier draait het om het gegeven dat de productie van drink- en
industriewater en zuivering van afvalwater tegen minimale kosten worden gerealiseerd.
Ook de jachtbouw is belangrijk voor Fryslân. In ‘Schone schepen’ gaat het om thema’s als brandstofbesparing,
emissies en de toepassing van alternatieve brandstoffen. Noord-Nederlandse bedrijven nemen hier een
koploperpositie in.
Water en Energie: duurzame energie o.b.v. watertechnologie en verduurzaming van productieprocessen. Een
belangrijk thema voor het Noordelijke MKB.
Water en ICT: meten, monitoren en beheren van procesvoering van installaties t.b.v. efficiency en kwaliteit. Hierop
zijn diverse bedrijven in het Noorden actief.
Drogen en ontwateren: doelstelling van deze programmalijn is het ontwikkelen van betrouwbare, rendabele en zeer
energiezuinige alternatieven voor zowel bestaande als voor nieuwe (biobased) toepassingen.
Waterbehandeling: deze programmalijn heeft als doelstelling het ontwikkelen en implementeren van processen
waarmee op een energie-efficiënte manier mineralen en andere vervuilende componenten kunnen worden
verwijderd, waardevolle componenten worden teruggewonnen en de veel energie kostende verdamping van water
wordt vermeden.

2. Agri & Food
Agro en food is een stabiele motor van de Noordelijke economie. Er liggen voor de sector zeker twee belangrijke kansen
om de concurrentiepositie te verbeteren: ‘Meer met minder’ en ‘Hogere toegevoegde waarde’. Binnen deze twee kansen
zijn innovatiethema’s te identificeren waarop MKB bedrijven actief zijn.
A. Meer met minder:
•
Volledig benutten van valorisatie potentieel van reststromen en grondstoffen.
•
Toename van de resource efficiency in de keten en daardoor sterke reductie van de footprint energie, water, land
en nutriënten.
B.
•
•
•
•

Hogere toegevoegde waarde:
Productietechnologie.
Duurzame maaktechnologie.
Procestechnologie: draagt bij aan de duurzaamheiddoelstellingen van de procesindustrie door ontwikkeling van
kennis en innovaties die leiden tot hogere productwaarde, efficiency, energiebesparing en reductie van emissies.
Drogen en ontwateren: doelstelling van deze programmalijn is het ontwikkelen van betrouwbare, rendabele en
zeer energiezuinige alternatieven voor zowel bestaande als voor nieuwe (biobased) toepassingen.

3. Duurzame energie
Energievoorziening is belangrijk voor de Nederlandse samenleving en moet schoon, betrouwbaar en betaalbaar zijn.
Internationalisering van de energiemarkt en doelstellingen op het gebied van CO2-reductie zijn daarbij belangrijke thema’s.
De groeiende vraag naar (duurzame) energie biedt allerlei kansen voor de energiesector. Bijvoorbeeld op het gebied van
opwekking en transport van en handel in energie. Verschillende innovatieve Friese bedrijven in de (duurzame)
energiesector innoveren op thema’s die bijdragen aan het realiseren van de trias energetica. De volgende voor NoordNederlandse bedrijven belangwekkende thema’s kunnen worden onderscheiden:
A.

Procestechnologie: draagt bij aan de duurzaamheiddoelstellingen van de procesindustrie door ontwikkeling van
kennis en innovaties die leiden tot een hogere productwaarde, efficiency, energiebesparing en reductie van emissies.
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B.
C.
D.
E.

Components and circuits uit ‘High tech’: alternatieve energie is een toepassing waarop wordt ingezet.
Gasbehandeling: ontwikkelen van technologieën voor energie-efficiënte, kosteneffectieve (zuur) gasbehandeling, voor
productie van (groen) waterstof en voor toepassing bij kleine aardgasvelden en biogasinstallaties.
Groen gas: gas geproduceerd uit biomassa.
Onderzoek naar alternatieve brandstoffen, innovatieve droging en vergisting van mest en mestverwaardiging

4. HTSM
Noord-Nederland heeft met zowel grote als kleinere bedrijven een sterke positie in specifieke (niche)markten van de
hightech sector. Deze bedrijven zijn onder meer actief op de volgende belangwekkende innovatie-dossiers:
A.

B.
•
•

Mechatronics/Manufacturing: betere mechatronische systemen en betere productietechnologieën; snelle en accurate
sensing technologie; integratie van micro- en nanotechnologie en nieuwe, slimme materialen. Friese bedrijven dragen
er toe bij dat Nederland met zijn dure arbeidskrachten competitief en aantrekkelijk kan blijven als productieland.
Embedded systems:
System architecting: ontwerpen en inrichten van stabiele systeemstructuren die voldoen aan de eisen van de
gebruikers.
System integratie en testen: componenten worden geïntegreerd tot nieuwe complete systemen.

5. Life Sciences & Health
Er komen steeds meer bedrijven in het Noorden rondom Life Sciences & Health. Vooral rondom Groningen is de sector de
laatste decennia gegroeid. De sector bestaat uit bedrijven en kennisinstellingen in onder meer medische technologie,
(bio)farmacie en regeneratieve geneeskunde. De ontwikkelingen zijn van grote maatschappelijke en economische
betekenis. De gezondheidszorg kan verbeteren door meer effectieve bestrijding en preventie van ziektes. Voeding kan
gezonder, veiliger en beter houdbaar worden. Productieprocessen kunnen duurzamer worden. De bedrijven zijn onder
meer actief binnen de volgende innovatiethema’s:
A.
B.
C.
D.

E.
F.

G.

Moleculaire diagnostiek: ontwikkeling van gevalideerde moleculaire diagnostiek voor klinisch gebruik
Beeldgeleide radiotherapie: ontwikkeling van radiotherapie toepassingen voor een nauwkeurige en minder invasieve
diagnose en behandeling
Thuiszorg & zelfmanagement: ontwikkeling, evaluatie en implementatie van technologieën, infrastructuur en diensten
die capaciteiten zodat cliënten zelfstandig kunnen wonen.
Regeneratieve geneeskunde: ontwikkeling van curatieve therapieën voor ziekten die worden veroorzaakt door
beschadiging van het weefsel en de daaropvolgende orgaanfalen, door reparatie of hernieuwde groei van het
oorspronkelijke weefsel of vervanging door een natuurlijke of synthetische vervanger.
Farmacotherapie: ontdekking, ontwikkeling en testen van nieuwe, veilige en (kosten-) effectieve medicijnen.
One health: draagt bij om mensen zo lang mogelijk zo gezond mogelijk te houden. Enerzijds door de mens te
beschermen tegen infecties vanuit de voedselketen en de leefomgeving. Anderzijds door de bestaande antibiotica zo
lang mogelijk als effectieve interventie bij infecties te behouden.
Gespecialiseerde voeding, gezondheid en ziekte: onderzoek naar gespecialiseerde voeding voor voedingsinterventie
als onderdeel van geïntegreerde oplossingen voor de gezondheid op het gebied van preventie, cure en care van
chronische, acute en zeldzame ziekten.

6.2.3 Onderwijs
Al jaren is het niveau van de scholen in Noord-Nederland lager dan het Nederlandse gemiddelde en gaan er minder
jongeren naar het hoger onderwijs. Het gemiddelde opleidingsniveau van de werkzame beroepsbevolking in NoordNederland is lager dan in de rest van Nederland en een groot deel van de werklozen is middelbaar geschoold. Ook het
percentage hoogopgeleiden in het Noorden is lager dan landelijk. In 2013 heeft in Nederland 33,6% van de bevolking (2530
64 jaar) een studie op het niveau van hbo of universiteit voltooid als hoogste opleiding . Een aantal gebieden in
Groningen, Friesland en Drenthe komt niet boven de 14-20% hoger opgeleiden uit. In sommige andere gebieden in het
Noorden is het wel iets hoger, maar blijft het tussen de 20 en 25% steken. Slechts in één gebied in Noord-Nederland ligt dit
31
percentage tussen de 25 en 30% en in één gebied tussen de 30 en 35% .

30
31

Hilderink, H. & Harbers, M., 2014, Sociaaleconomische status: zijn er verschillen tussen Nederland en andere landen
VOS/ABB, 2008, Samenvating analyse inspectie
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De resultaten van het basisonderwijs in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe blijven achter bij het Nederlandse
gemiddelde. 17% van de basisscholen in het Noorden is zwak tot zeer zwak, landelijk is dit 10%. Op 11% van de scholen
presteren leerlingen onvoldoende aan het eind van het basisonderwijs en landelijk is dit 4%. De oorzaken van de
onderwijsachterstanden in het Noorden zijn volgens een onderzoek van VOS en ABB de lagere inkomens, het lagere
voorzieningenniveau, de relatief weinig gedifferentieerde beroepenstructuur en de afwezigheid van hoger opgeleiden, de
taalachtergrond en de lage verwachtingen van ouders. Het is mogelijk dat een aantal van deze factoren voor een
ongunstige startpositie van leerlingen in het onderwijs zorgt. Ook het toekomstperspectief is van invloed op de
onderwijsachterstanden. Er was in Noord-Nederland weinig werkgelegenheid voor hoger opgeleiden. Hierdoor hebben
vooral laag opgeleide ouders een laag verwachtingspatroon voor hun kinderen.
Naast de achterstanden in het basisonderwijs verloopt ook de doorstroom van leerlingen van het VMBO en het MBO in het
Noorden moeizamer vergeleken met het landelijk gemiddelde. De doorstroom in het MBO ligt in het Noorden op 47,5%.
Landelijk is dat 50%. De instroom van MBO-leerlingen in het HBO komt steeds meer in de buurt van het landelijk
gemiddelde, wel is het uitvalspercentage van de oorspronkelijke MBO-leerlingen in het HBO te hoog. Er is in het Noorden
dus nog ruimte voor groei in zowel de instroom van MBO naar HBO, als voor een lager uitvalspercentage van de
oorspronkelijke MBO-leerlingen. Echter, volgens het onderzoek van VOS en ABB is het belangrijk dat het MBO als
volwaardig eindonderwijs wordt gezien, omdat de vraag naar goede vaklieden op MBO-niveau zal blijven.
6.2.4 Starters
Ondernemerschap is een belangrijke randvoorwaarde en nieuw ondernemerschap is een belangrijke motor voor innovatie.
Startende bedrijven zijn van belang voor het innovatief vermogen van regio’s. Het aantal starters in het Noorden groeit,
maar ligt, afgezet tegen het aantal inwoners, onder het landelijk gemiddelde. Hieronder wordt kort de situatie per
provincie geschetst.
Ruim 70% van de starters in de provincie Groningen is gevestigd in en rondom de stad Groningen. De verklaring hiervoor is
de aanwezige kennisinfrastructuur, de jonge en hoogopgeleide beroepsbevolking en de aantrekkelijke stedelijke
leefomgeving. Het aandeel in het totaal aantal starters in Nederland is met circa 3% laag en ligt met 11,4% starters per
1.000 personen van de beroepsbevolking onder het nationale gemiddelde van 12,4%. In Delfzijl en in Oost-Groningen ligt
dit aantal nog lager. Het overgrote deel van de starters in Groningen behoort tot de sector zakelijke dienstverlening. De
groei van het aantal starters is echter het hoogst in de retail en de horeca. In de industrie, bouw, groothandel, logistiek,
financiële dienstverlening en zorg is in Groningen sprake van een afnemend aantal starters.
Het aantal starters in Friesland is verdeeld over de provincie, de helft bevindt zich in het noorden en de andere helft in het
zuidelijke deel van Friesland. Het aantal starters per 1.000 personen van de beroepsbevolking is 10,7%. Het aandeel in het
nationale aantal is met ongeveer 3% laag. Net als in Groningen behoort ook in Friesland het grootste deel van het aantal
starters tot de zakelijke dienstverlening. De toename is echter het hoogst in de ICT- en industrie sector. In de financiële
dienstverlening en groothandel daalt het aantal starters.
Met 10,4 starters per 1.000 personen van de beroepsbevolking ligt het aantal starters in Drenthe lager dan het nationale
gemiddelde en ook lager dan het aantal starters in Groningen en Friesland. Het aantal is in 2013 wel gegroeid met 5,1%, dit
percentage ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van 1,9%. In zuidwest- en zuidoost-Drenthe is de groei zelfs bijna 7%.
32
De groei vond vooral plaats in de industrie, food, chemie en kunststof in het zuidelijk deel van Drenthe .
6.2.5 Toekomst: kansen voor en impact van de trends op de kennis en innovatie van Noord-Nederland
6.2.5.1 Innovatie door demografische veranderingen
Vergrijzing wordt veelal als een probleem gezien, maar het brengt ook nieuwe mogelijkheden met zich mee. De vergrijzing
van de Nederlandse (beroeps)bevolking wordt in het Nederlandse topsectorenbeleid gezien als een van de
maatschappelijke uitdagingen die kansen bieden voor vernieuwende ondernemers. In een aantal topsectoren wordt
aandacht gegeven aan vergrijzing. Vooral in de topsectoren High Tech Systems en Life Sciences & Health wordt de
vergrijzing als een belangrijke kans gezien. Om de kwaliteit van leven van de steeds ouder wordende bevolking op peil te
houden zijn innovaties nodig. Ook in de topsector Agrofood liggen mogelijkheden voor het aanbieden van doelgroep
specifieke voedingsmiddelen. Als laatste ziet ook de topsector ‘Creatieve Industrie’ kansen door maatschappelijke
veranderingen, waar de vergrijzing een belangrijke rol in speelt. Ook in het Noorden liggen kansen, omdat het Noorden
straks een voorsprong heeft in het omgaan met krimp. Het Noorden moet nu al oplossingen bedenken in tegenstelling tot
32

ING, 2013, Grote regionale verschillen in innovatie
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andere regio’s in Nederland. De ondernemers die hier nu op inspringen kunnen deze oplossingen straks aanbieden aan
andere regio’s die te maken krijgen met krimp.
In de topsector Hightech Systems en Life sciences & health zullen gebruiksvriendelijke technische producten in de eigen
omgeving een steeds grotere bijdrage leveren. Dit zijn bijvoorbeeld slimme sensoren, monitoring op afstand en veilige
draadloze communicatie. Naast de rol die de topsector Hightech Systems hier in speelt, is ook een belangrijke rol
weggelegd voor de creatieve industrie om technologie toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken. De ontwikkeling van
technologieën voor ouderen, ook wel ‘human enhancement technologies’ genoemd, genereren omzet en banen en
kunnen zorgen voor een verlaging van de zorgkosten voor ouderen. Dit zorgt er voor dat thuisbehandeling mogelijk is, dit
drukt niet alleen de kosten ook het behoud van zelfstandigheid en onafhankelijkheid staat centraal.
De vergrijzing en een toenemend aantal voedsel- en voeding gerelateerde ziekten zal ook in de Topsector Agrofood een
nieuwe markt openen waar nieuwe producten voor worden ontwikkeld. De voedingsmiddelenindustrie wordt uitgedaagd
om met producten te komen die voldoen aan de laatste inzichten op het gebied van gezonde voeding, maar die wel
verkocht moeten worden. Dat betekent dat dergelijke voedingsmiddelen tegelijkertijd moeten voldoen aan strenge eisen
van werkzaamheid, en aan de eisen die de oudere consument stelt op het gebied van smaak, gemak en voedselveiligheid.
Deze combinatie vormt een belangrijke technologische en marketinguitdaging voor de sterke (Noord-) Nederlandse
33
agrifood sector .
De demografische ontwikkelingen bieden kansen, maar slechts enkele bedrijven in het Noorden houden zich hier
momenteel mee bezig. De relatie tussen dit maatschappelijk zeer belangrijke thema en het bedrijfsleven moet nog
goeddeels worden gemaakt. Het Noorden heeft een omvangrijke en innovatieve foodsector, maar deze is nog maar in
beperkte mate bezig met gezonde voeding en voeding speciaal voor ouderen. Op het gebied van gezond ouder worden zijn
34
steeds meer bedrijven actief, vooral in Groningen.
6.2.5.2 Duurzaamheid en innovatie
Innovatie is van groot belang om de transitie naar een meer duurzame economie te maken. De clean tech bedrijven zijn
hierin belangrijk. In feite streeft de clean tech naar een toekomstbestendige economie. Dat wil zeggen met een positief
effect op het toekomstige welvaartsniveau van de regio, maar zonder dat eventuele negatieve effecten worden
afgewenteld in plaats, tijd en specifieke groepen in de samenleving. Door het bevorderen van onderzoek, ontwikkeling en
vermarkten van clean tech producten, diensten en processen krijgt de regionale economie een impuls en wordt tevens
bijgedragen aan een schone wereld.
Clean tech is geen vast omlijnd begrip. Internationaal wordt het vaak geassocieerd met innovatie en schone technologie,
maar ook de implementatie en uitrol van deze innovaties richting de markt is belangrijk. Bovendien beperkt clean tech zich
35
niet alleen tot de technologie, maar maken ook de diensten gekoppeld aan de technologie deel uit van het begrip .
Clean tech biedt kansen voor het bedrijfsleven in het Noorden. De drie noordelijke provincies hebben een goede
kennisinfrastructuur op clean tech gebied en vanuit het beleid is er veel aandacht voor energie en duurzaamheid. Tevens
hebben bedrijven in het Noorden de mogelijkheid om door middel van een living lab te experimenteren. Hier komt nog bij
dat de bevolking in het Noorden al druk in de weer is met zelfvoorziening en onafhankelijkheid. Volgens de CleanTech
36
Alliantie - een netwerkorganisatie in Noord-Nederland die zichtbaar wil maken wat er nu al gebeurt en mogelijk is en de
kennis en kunde op het gebied van clean tech samen brengt zodat er meer clean tech business komt- is op dit moment het
landschap rondom clean tech versnipperd. Kennisinstellingen hebben projecten op clean tech gebied en ook bedrijven
(veelal MKB-bedrijven) zijn actief op dit gebied, maar zij lijken niet van elkaar te weten wat er al gebeurd. Het lijkt alsof er
nog weinig van de grond komt en dat duurzaamheid vooral duur is en nog ver weg. Door het MKB, kennisinstellingen en
overheid te laten samenwerken en het voor ondernemers aantrekkelijker te maken om te investeren in duurzame
technologieën, kan Noord-Nederland een aantrekkelijke regio zijn voor buitenlandse investeerders en buitenlandse
ondernemingen die zich in Europa willen vestigen.

33

Chorus, A. et al, 2011, Het succes van de vergrijzing
E&E advies, SNN en Syark, 2014, het innovatieve MKB met deelonderzoeken in Fryslân, Groningen en Drenthe
35
E&E advies, Definitie Clean Tech, 2013
36
CleanTechAlliantie, 2013, Over CleanTech
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Noord-Nederland wil zich ontwikkelen en profileren als living lab regio die bekend staat om de vernieuwende manier
waarop maatschappelijke en economische voordelen behaald worden uit innovatie. Hier kunnen innovaties worden
bedacht en getest in een reële omgeving en met gebruikers. Wel moet er worden nagedacht over het economische
verdienmodel van deze living labs. Wanneer producten in het Noorden worden bedacht, worden getest in een living lab en
vervolgens worden gefabriceerd in het Noorden dan is een living lab economisch interessant voor de regio. Maar wanneer
een product hier wordt getest en vervolgens buiten het noorden wordt geproduceerd dan heeft een living lab een dunne
economische basis en weinig invloed op de werkgelegenheid van het Noorden.
6.2.5.3 Innovatie in het onderwijs
Het is voor het onderwijs belangrijk om in te spelen op de veranderende wensen en behoeften van de maatschappij en het
bedrijfsleven. De helft van de banen die nu bestaan zijn er in de toekomst waarschijnlijk niet meer. Toch leidt het onderwijs
momenteel grotendeels op voor deze banen. Nu al is het voor net afgestudeerde academici in een aantal sectoren lastig
om een baan te vinden. Een mastergraad is geen garantie meer voor een leuke baan. De verwachting is dat de
jongerenwerkloosheid de komende jaren toe zal nemen, doordat mensen worden opgeleid voor banen waar er steeds
minder van zijn. Er zijn beroepen waar door ontwikkelingen in de wetenschap en technologie een groeiende vraag naar
komt in de toekomst, zelfs beroepen waar we nu nog nooit van hebben gehoord. Voor ROC’s, hogescholen en
universiteiten is het dus van toenemend belang om naar de toekomst kijken en zichzelf af te vragen wat de banen van de
toekomst zijn en hoe zij hier op in kunnen spelen.
Een andere ontwikkeling in het onderwijs is de opkomst van de informatie en communicatietechnologie, oftewel elearning. E-learning heeft de afgelopen tien jaar een snelle ontwikkeling doorgemaakt. De komende jaren wordt naar
verwachting de rol van e-learning in het onderwijs steeds groter. Op dit moment wordt er nog veel lesgegeven volgens het
traditionele model waar alle leerlingen van een bepaald jaar hetzelfde onderwijs volgen. Alhoewel e-learning in de vorm
van videocollege‘s in bijvoorbeeld het hoger onderwijs en thuiscursussen steeds vaker voorkomen, is dit nog veelal
massaproductie. De verwachting is dat dit gaat veranderen naar een gediversifieerd systeem, waar iedereen zelf zijn/haar
eigen tempo en inhoud kiest. Dit gaat niet alleen op voor de formele vormen van leren zoals opleidingen, cursussen en
trainingen, maar ook de informele vormen van leren zullen hierdoor toenemen. Mensen kunnen nu namelijk op elk tijdstip
en op elke plek leren wat ze graag willen leren. Deze ontwikkeling, leren op afstand, lijkt effectiever, kwalitatief beter en
flexibeler te zijn dan het traditionele model en daarnaast is het veel goedkoper. E-learning is een groeimarkt waar
investeerders en creatieve ondernemers geld kunnen verdienen door de verdere digitalisering van het onderwijs mogelijk
te maken.
6.2.5.4 Innovatie door samenwerken
Het MKB heeft overwegend een korte termijnvisie en kijkt vaak niet verder dan enkele maanden vooruit. (Innovatieve)
Bedrijven houden het dan ook niet vol om in trajecten van meerdere jaren te stappen. Snelheid van handelen is dus
belangrijk. Daarnaast zijn veel ondernemers in het Noorden behouden en delen ze niet. Terwijl innovatieve ondernemers
door samenwerken met de markt en hun toeleveranciers tot een beter aanbod kunnen komen dat aansluit op de vraag.
Daarnaast zorgt het samenwerken met toeleveranciers voor het ontstaan van nieuwe ideeën en ontwikkelt de gehele
keten zich in hetzelfde tempo door. Innovatieve bedrijven moeten gaan inzien dat zij innovatieve toeleveranciers nodig
hebben en dat zij ontwikkelingen moeten benaderen vanuit de markt en niet alleen vanuit de technologie.
Juist in het Noorden, waar weinig grote innovatieve bedrijven zitten, is samenwerken tussen MKB bedrijven essentieel om
het innovatief vermogen van het Noorden te verbeteren. Nu maken ondernemers onvoldoende gebruik van elkaars denken ontwikkelkracht. Ook is het overgrote deel van de ondernemers niet cross-sectoraal georiënteerd, terwijl crossovers
een groeiversnelling kunnen realiseren. Hier ligt een kans voor het Noorden. Het is namelijk belangrijk dat bedrijven elkaar
ontmoeten en met elkaar gaan delen waardoor er nieuwe ideeën ontstaan. Hier moeten de bedrijven in worden
ondersteund, omdat ze dit niet snel zelf zullen initiëren. Ook bij bestuurders is dit een probleem. Er liggen veel kansen om
samen te werken met andere Nederlandse en buitenlandse regio’s, maar dit wordt nog niet bevorderd.
Een andere kans voor het noordelijk bedrijfsleven is de samenwerken met burgers. Burgers hebben namelijk goede ideeën
en kunnen hierdoor een rol spelen in de R&D van een bedrijf. Door middel van social media kan een bedrijf makkelijk
contact houden met haar (toekomstige) klanten en hun vragen om belangeloos mee te denken.
6.2.5.5 De belangrijkste uitdagingen voor MKB’ers als het gaat om innovatie
In potentie bevindt zich een enorme innovatiekracht bij het Noordelijke MKB. Alleen wordt dit potentieel nog onvoldoende
benut. Belangrijke uitdagingen voor ondernemers in het Noorden zijn:
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•
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De organisatorische inbedding van innovatie in bedrijven. Voor een grote groep MKB’ers geldt dat zij niet of niet
structureel bezig zijn met vernieuwing, terwijl hun product of markt daar wel kansen toe biedt. Innovatie is voor deze
groep ondernemers nog geen gemeengoed. Er ontbreekt bijvoorbeeld een toekomstvisie als kader voor nieuwe
ontwikkelingen, innovatie maakt nog geen deel uit van de strategische oriëntatie van de onderneming of innovatie is
niet verankerd in procedures en processen. De uitdaging is hier vooral gelegen in het creëren van bewustwording en
het formuleren en incorporeren van een visie en strategie in de organisatie. Een belangrijke achterliggende uitdaging
is het gebrek aan intern leiderschap in veel organisaties.
Identificeren van de marktkansen die bijdragen tot groei. Dat kan bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij de vijf
Noordelijke clusters of de vertaling van maatschappelijke opgaven, zoals duurzaamheid en schaarste, vergrijzing en
gezondheid of veiligheid in kansen.
Diverse belemmeringen bij de realisatie van groeikansen. Zo ervaren veel MKB’ers een gebrek aan financiële middelen
om te kunnen innoveren en wordt de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel als een probleem ervaren.
Ondernemers beschikken lang niet altijd over de juiste kennis en kennissen en zij participeren dikwijls onvoldoende in
(de juiste) netwerken en maken ze deze bovendien onvoldoende te gelde. Ook marketingkennis en –vaardigheden zijn
37
vaak een issue.

E&E advies, KvK, Syntens en NOM, Consultatie MKB Noord-Nederland
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7. Ruimtelijke ordening en mobiliteit
Deel A. Ontwikkeling ruimtelijke ordening en mobiliteit

Geschreven door het CAB Groningen
7.1.1 Inleiding
De ruimtelijke verschillen in Nederland nemen toe als gevolg van een krimpende bevolking. Binnenkort al zal ruim de helft
van de gemeenten in Nederland de gevolgen ondervinden. In de meeste gebieden zal de behoefte aan kantoren,
bedrijfslocaties en woonwijken een stuk kleiner zijn dan in de afgelopen decennia. Problemen zoals veroudering en
leegstand zullen steeds zichtbaarder worden. De veranderende behoefte aan wonen en werken, waarbij kwaliteit voor
kwantiteit gaat, legt bovendien extra druk op de markt waar financiële ruimte voor nieuwe plannen en projecten beperkt
is. De groei van de mobiliteitsbehoefte, welvaart en werkgelegenheid en de stijging van het aantal
eenpersoonshuishoudens zorgen ervoor dat de mobiliteit richting 2040 blijft toenemen, ook in regio’s waar de
bevolkingsomvang terugloopt.
7.1.2 Pendel
Eerder is de werkgelegenheid per gemeente aan de orde gekomen. Dat betrof werkgelegenheid in arbeidsplaatsen per
gemeente. De werkgelegenheid kan ook worden gezien als het aantal werkzame personen woonachtig in de gemeente.
Het verschil tussen arbeidsplaatsen en werkzame personen naar gemeente impliceert het bestaan van pendelstromen. Bij
inkomende pendel gaat het om arbeidsplaatsen gelokaliseerd in de gemeente die worden bezet door werkzame personen
woonachtig buiten de gemeente. Bij uitgaande pendel gaat het om werkzame personen woonachtig in de gemeente die in
een andere gemeente een arbeidsplaats bezetten. Het verschil tussen beide levert het pendelsaldo op.
Onderstaande geeft de gemeentelijke pendelsaldi weer voor 2011. Een positief saldo, d.i. per saldo inkomende pendel,
wordt gerelateerd aan het aantal banen in de gemeente. Een negatief saldo, d.i. per saldo uitgaande pendel, wordt
gerelateerd aan de in de gemeente woonachtige werkzame personen. De grote – stedelijke – gemeenten in NoordNederland hebben allemaal een sterk inkomend, pendelsaldo. Omdat deze gemeenten in een van de kerngebieden liggen,
kunnen we stellen dat de kerngebieden eveneens een positief inkomend pendelsaldo hebben. De gemeenten in het
landelijk gebied hebben over het algemeen een negatief pendelsaldo: veel van de inwoners die hier wonen, werken in een
andere (grotere) gemeente in één van de kerngebieden of buiten het Noorden. De gemeenten met de sterkste negatieve
pendelsaldi liggen rondom de grote stedelijke gemeenten.

Figuur 66. Pendelsaldi 2011. Positief saldo: per saldo inkomende pendel, Negatief saldo: per saldo uitgaande pendel. Bron: CBS.
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7.1.3 Woningbouw
Er is een afname van het aantal nieuwbouwwoningen van 2008 tot 2012. In 2013 is er sprake van een lichte groei in het
aantal nieuwbouwwoningen. In 2012 zijn er grote verschillen tussen Nederland en het Noorden. Opvallend is dat er in 2012
in Friesland meer woningen bijkomen in vergelijking met Groningen. In 2013 is het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000
inwoners meer gestabiliseerd; het aantal nieuwbouwwoningen in het Noorden is bijna gelijk aan het aantal
nieuwbouwwoningen per 1.000 inwoners in Nederland.
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Figuur 67. Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 inwoners. Bron: CBS.

De onderstaande figuur geeft het aantal nieuwe woningen weer ten opzichte van het aantal gesloopte woningen. Over alle
jaren worden er meer woningen bijgebouwd dan er worden gesloopt. De netto groei in de woningvoorraad is sinds 2008
licht gedaald. Met name in 2012 worden er relatief meer woningen gesloopt in vergelijking met de andere jaren. In 2013
zijn de verschillen in netto groei in woningvoorraad tussen Nederland en het Noorden relatief klein.
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Figuur 68. Procentuele netto groei woningvoorraad. Bron: CBS.

7.1.4 Kernzones
In een aantal gemeenten in het landelijk gebied neemt het inwoneraantal toe en in andere gemeenten neemt het
inwoneraantal af. Gemiddeld genomen neemt het inwoneraantal in het landelijke gebied echter af van 607.079 in 2008
naar 600.990 in 2013. Het inwoneraantal neemt in het kerngebied Eemsmond ook af. Dit wordt vooral veroorzaakt door de
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sterke afname van het inwoneraantal in Delfzijl. In 2008 waren er 27.314 inwoners en in 2013 waren er 25.662 inwoners. In
Appingedam is er een lichte afname van 12.131 inwoners naar 12.053 inwoners.
Box 5: Kernzones
A7: Heerenveen, Opsterland, Skasterlân, Smallingerland, Súdwest-Fryslân.
Drentse Steden: Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel.
Eemsmond: Appingedam, Delfzijl.
Regio Groningen Assen: Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren,
Ten Boer, Tynaarlo, Winsum, Zuidhorn
Westergo: Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarden, Menameradiel)
LG: landelijke gebied.

Figuur 69. Kernzones. Bron: NAV, CAB 2012

In de andere kerngebieden neemt het inwoneraantal toe. Dit is vooral in Regio Groningen – Assen. Dit komt door de sterke
toename van de bevolking in de gemeente Groningen; het inwoneraantal in de gemeente Groningen is met 12.934
inwoners gegroeid.
Tabel 12. Aantal inwoners naar kernzone. Bron: CBS.

A7

2008
236.708

2009
237.402

2010
238.267

2011
238.702

2012
239.076

2013
238.731

Dr Steden

254.702

255.550

256.371

256.318

255.934

255.518

39.445

38.858

38.667

38.657

38.358

38.078

RGA

424.166

427.055

430.532

433.440

436.627

439.162

Westergo

142.683

143.474

144.227

145.245

145.450

146.006

LG

607.079

606.482

605.890

605.367

603.451

600.990

Eemsmond
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7.2 Deel B. kansen voor en impact van de trends op de arbeidsmarkt van Noord-Nederland

Geschreven door E&E advies
7.2.1 Inleiding
Door de krimpende bevolking nemen de ruimtelijke verschillen in Nederland toe. Veroudering en leegstand zullen in veel
gemeenten steeds zichtbaarder worden en de behoefte aan kantoren, bedrijfslocaties en woonwijken zullen afnemen. De
veranderende behoefte aan wonen en werken, waarbij kwaliteit voor kwantiteit gaat, legt bovendien extra druk op de
markt waar financiële ruimte voor nieuwe plannen en projecten beperkt is. De bouw zal een transitie ondergaan. In plaats
van uitbreidingsnieuwbouw worden renovatie, vernieuwbouw en transformatie van de bestaande voorraad de opgaven
van de toekomst. Deze transitie zorgt er voor dat er andere kennis nodig zal zijn over nieuwe bouwtechnieken, het is
namelijk een andere bouwsector dan dat we nu gewend zijn.
De mobiliteit zal blijven toenemen door de groei van de mobiliteitsbehoefte, welvaart en werkgelegenheid en de stijging
38
van het aantal eenpersoonshuishoudens, ook in regio’s waar de bevolkingsomvang terugloopt . Demografische
ontwikkelingen zijn belangrijk, maar niet de belangrijkste ontwikkelingen voor de omvang en aard van de ruimtevraag voor
werkgelegenheid en de ontwikkeling van werklocaties. De omvang hangt sterker af van economische ontwikkelingen (de
krimp van de industrie, conjuncturele schommelingen of de verandering van de zakelijke dienstverlening) en
technologische ontwikkelingen (opkomst 3D-printing, de impact van e-commerce op de detailhandel, kansen voor het
Nieuwe Werken, de introductie van e-health, etc.).
7.2.2 Huishoudensgroei en de bouwopgave
Volgens de nationale huishoudensprognose 2011–2060 komen er de komende vijftien jaar in Nederland nog rond de
39
800.000 huishoudens bij . Ook in Groningen, Friesland en Drenthe wordt een groei van het aantal huishoudens verwacht.
Het CBS verwacht (zie tabel 13) dat er tot 2040 in de drie Noordelijke provincies nog 49.200 huishoudens bijkomen.
Tabel 13. Aantal huishoudens 2014-2040. Bron: CBS.

Nederland

Groningen

2014
2020
2030
2040
2014
2020
2030
2040

X1.000
7 630,5
7 966,6
8 369,0
8 531,4
289,2
304,4
314,1
309,1

Friesland

Drenthe

2014
2020
2030
2040
2014
2020
2030
2040

X1.000
288,9
298,5
305,6
304,3
215,7
221,8
229
229,6

Een logische conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat doorgaan met bouwen noodzakelijk lijkt. Wel is er sprake
van een verandering in de woningbehoefte, zoals kleinere woningen voor alleenstaanden en aangepaste woningen voor
ouderen met een zwakke gezondheid. Aan de randen van Nederland zal het aantal huishoudens niet veel toenemen of
zelfs afnemen. Toch zal ook hier gebouwd moeten worden om de vraag naar woningen voor een alleenstaanden en
ouderen tegemoet te komen.
7.2.3 De detailhandel en de impact van ontwikkelingen op centra van steden en dorpen
In bijna de gehele retail is er sprake van schaalvergroting. Binnen de foodsector zijn de supermarkten groter geworden en
dat geldt ook voor de speciaalzaken. Het aantal speciaalzaken loopt overigens duidelijk terug, op het platteland zijn ze al
goeddeels verdwenen. Binnen de non-food sector treed schaalvergroting op bij de bouwmarkten en de tuincentra. Door de
toegenomen schaalgrootte verplaatsen deze activiteiten zich steeds meer naar de randen van de grotere steden. Dat zien
we bijvoorbeeld in Groningen en Leeuwarden. Dit heeft gevolgen voor de centra van steden.
Misschien wel een nog grotere impact op de functie van centra van dorpen en steden als winkelgebied is de sterke groei
van de e-commerce. In de afgelopen jaren is de omzet in online winkelen snel gestegen. Op dit moment is de online
38
39

Rijksoverheid, 2012, Structuurvisie infrastructuur en ruimte
CBS, 2013, Huishoudensprognose 2013-2060
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detailhandelsomzet met 6% relatief klein ten opzichte van de totale omzet. Volgens een onderzoek van VNO-NCW Noord
40
lijkt een groei naar een aandeel van 12% in 2020 reëel . Het ING Economisch Bureau gaat nog een stapje verder en raamt
het online aandeel in de detailhandel in 2020 rond de 25%. Qua e-shopping behoort Nederland tot de koplopers in Europa
en in alle leeftijdsgroepen is er sprake van een forse groei. Dit zal hoe dan ook grote gevolgen hebben voor het huidige
winkelbestand. Vooral boeken, elektronica, reizen en multimedia worden nog vooral online verkocht. Deze winkels
verdwijnen de komende jaren naar verwachting goeddeels uit het straatbeeld. Daarnaast is er nu ook al een toename van
internetverkopen waarneembaar op het terrein van gezondheid en persoonlijke verzorging. Deze verkopen gaan ten koste
van de omzet van de traditionele drogisterijen. In 2002 werd volgens het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) 0,5% van
de non-food bestedingen uitgegeven via internet, in 2015 zal dit percentage waarschijnlijk zijn toegenomen tot circa 10%.
In de winkelstraten gaat beleving en het ervaren van producten een steeds grotere rol spelen, terwijl het in de webshops
draait om snelheid en gemak. Naast e-commerce is internet een essentieel communicatiekanaal voor de zichtbaarheid van
winkels. Multichannel retail wordt belangrijker en leidt tot online aankopen en offline beleving en aflevering. De rol van
winkels verandert. Succesvolle retailers hebben de winkel omgetoverd van een ruimte waar voorraad uitgestald wordt
naar een belevingswereld waar consumenten producten ervaart. Deze beweging wordt gedreven door
consumentenvoorkeuren en schaalvoordelen voor detaillisten in grotere winkelgebieden, onder meer bij het aantrekken
van financiering, het voeren van marketing en de implementatie van nieuwe technologieën. Ondernemers in
winkelgebieden moeten dus na gaan denken hoe je meerwaarde blijft geven aan een winkel. De retailers die deze omslag
niet maken, hebben vermoedelijk weinig kans van slagen.
Niet alleen de winkeliers moeten innoveren, ook de openbare ruimte en de configuratie van centra moeten met hun tijd
mee, waarbij centra zich zullen gaan ontwikkelen van winkelgebied tot recreatief verblijfsgebied. Het aanbod van diverse
functies en de sfeer van de centra is bepalend of consumenten hier gebruik van blijven maken. De combinatie van
detailhandel, het complete aanbod en het unieke karakter, de ondersteunende horeca en de culturele voorzieningen in
een centrum bepalen de kwaliteit van een centrum als recreatief gebied en de mate van succes. Dit geldt voor de grotere
steden zoals Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen, maar ook voor de middelgrote kernen, zoals Beilen, Meppel,
Hoogeveen, Stadskanaal, Winschoten, Delfzijl, Heerenveen, Joure, Sneek, Franeker, Harlingen, Drachten en Dokkum, en
toeristische kernen als Workum, Borger, Appingedam en Grou. Hier liggen grote opgaven en uitdagingen ten aanzien van
het op peil brengen en houden van voorzieningen, het concentreren van versnipperd winkelaanbod in
kernwinkelgebieden, het opwaarderen van de open ruimte, toepassing van nieuwe ICT applicaties en innovatie bij
ondernemers (implementatie van het nieuwe winkelen). Winkelgebieden waar deze transitie niet slaagt hebben op termijn
41
geen toekomst meer.
Als gevolg van de demografische ontwikkelingen, de toename van e-commerce en de opvolgingsproblematiek is het zeer
waarschijnlijk dat de retail in Noord-Nederland in omvang af zal nemen en in een sneller tempo dan landelijk. Gemiddeld is
het aanbod per inwoner in het Noorden hoog en dat zou kunnen betekenen dat er lucht in de markt zit. Vooral op het
platteland komt de detailhandel onder toenemende druk te staan. Wanneer de bevolking in het plattelandsgebied in de
periode tot 2040 met 5% krimpt zal alleen al als gevolg van deze demografische ontwikkeling het winkelaanbod met meer
2
dan 100.000 m afnemen (Broekhuis Rijs Advisering). De druk op de winkelmeters wordt ook veroorzaakt door de toename
van e-commerce en de opvolgingsproblematiek. HBD en CBW Mitex voorspellen dat op landelijke schaal het aantal
vierkante meters winkelvloeroppervlak van de woon- en modewinkels met 20% tot 35% zal afnemen. In Noord-Nederland
zullen dus in de komende jaren aanzienlijk minder winkelmeters nodig zijn. Met name in de dorpen op het platteland, de
aanloopstraten, de buurtcentra en op de B- en C locaties in de steden zal de afname van winkelmeters fors zijn. Zonder
maatregelen wordt leegstand een steeds groter probleem.
7.2.4 De behoefte aan kantoren en bedrijventerreinen verandert en neemt per saldo af
Door de financiële en economische crisis zijn een aantal structurele veranderingen op de vastgoedmarkt zichtbaar
geworden. Denk daarbij aan ontwikkelingen als kortere en flexibele huurtermijnen en teruglopende oppervlakten
kantoorruimte per medewerker door ruimte-efficiëntere manieren van werken. Deze ontwikkelingen zijn wellicht versterkt
door de crisis, maar zullen ook bij economisch herstel doorzetten. Er zal de komende jaren waarschijnlijk een structurele
afname van behoefte aan kantoormeters optreden. In de afgelopen decennia was er sprake van een uitbreidingsmarkt en
dat zal omslaan naar een vervangingsmarkt. Nieuwe kantoorconcepten zoals flex- en ontmoetingskantoren zijn in opkomst.
De levensloop van deze concepten zal steeds korter zijn, waardoor panden flexibeler dienen te worden opgezet.
40
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Groeisectoren zijn health/zorg en kennisintensieve bedrijvigheid. De toename van het aantal zzp’ers betekent dat steeds
meer mensen aan huis werken en dat de behoefte aan kleinschalige en flexibele ruimte toeneemt.
Ook wordt de omgeving steeds belangrijker voor bedrijven. Bedrijven willen graag bij andere innovatieve bedrijven in de
buurt zitten in een interessante omgeving. Steeds meer bedrijven trekken van de aan de rand van de stad gelegen
bedrijventerreinen naar de binnenstad. Dit zijn niet alleen kleine bedrijven maar ook grote bedrijven zoals Gasterra en IBM
die sinds kort gevestigd zijn in de binnenstad van Groningen.
7.2.5 Ontwikkelingen in het onderwijs leiden tot een dalende ruimtevraag
In het Noorden krimpt het aantal leerlingen. De ontgroening zal op termijn consequenties hebben voor de ruimtebehoefte
van onderwijsinstellingen. Zeker zo belangrijk voor de ontwikkeling van de ruimtevraag is de verdere vervlechting van
technologie in het onderwijs. Technologie versterkt de ontwikkeling van een ‘learning ecology’: leerlingen en studenten
leren niet alleen meer in het klaslokaal of in de collegezaal, maar in toenemende mate ook daarbuiten. Dit betekent dat
onderwijsinstellingen in de toekomst waarschijnlijk aanzienlijk minder ruimte nodig hebben.
7.2.6 Ontwikkelingen in de zorg
De zorgvraag en ook het aanbod blijven op de langere termijn groeien. Noord-Nederland heeft een relatief lage
bevolkingsdichtheid. Techniek versterkt de ontwikkeling van de concentratie van hoog complexe, laag volume zorg en
spreiding van laag complexe, hoog volume zorg. Deze laatste vorm van zorg wordt steeds dichter bij de consument
gebracht. Zorg wordt in afnemende mate locatie gebonden aangeboden en buurtzorg wordt steeds belangrijker. Op wijken buurtniveau wordt eerstelijns zorg geboden. De perifere ziekenhuizen in de regio verdelen onderling de minder
complexe medische ingrepen. Voor de hooggespecialiseerde ziekenhuiszorg kunnen inwoners van Noord-Nederland
terecht in de topklinische ziekenhuizen in de steden Groningen en Leeuwarden en het UMCG. Mogelijk ontstaat voor
bepaalde specialismen zelfs een nationaal of internationaal topklinisch netwerk. Dit alles leidt tot een ruimtelijke
herschikking van zorgfunctie. Dus meer ruimte in de buurt voor (kleinschalige) zorg, ruimtelijke concentratie van hoog
complexe zorg in stedelijke centra en een afname van grotere decentrale zorgcomplexen.
7.2.7 De impact van de economie en technologie op mobiliteit
Door de ontwikkeling van economie en technologie zal de mobiliteit voorlopig blijven groeien; ouderen worden mobieler,
het aantal spitsgezinnen groeit, de toegenomen individualisering, de groei van het vrachtverkeer, minder maar langere
42
pendel en meer vrijetijd verkeer . De uitdaging voor Noord-Nederland is om deze groei te faciliteren, zonder dat deze ten
koste gaat van de leefbaarheid en kwaliteit van het Noorden. De ruimtelijke kwaliteiten en de aantrekkingskracht van
natuur en landschap zijn immers ook in economisch opzicht een belangrijke concurrentiefactor voor het Noorden. Ook
investeringen in digitale bereikbaarheid dragen in positieve zin bij aan het economisch klimaat en de leefbaarheid van
Noord-Nederland. De energiesector is vergelijkbaar: ook deze kan zich niet ontwikkelen zonder goede verbindingen via
buizen, kabels en innovatieve systemen als supergrids en smartgrids. Als laatste is een herinrichting van de distributie in de
toekomst waarschijnlijk gewenst, omdat er een verschuiving plaats gaat vinden van Business-to-Business (B2B) naar
43
Business-to-Consumer (B2C) .
Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor de economische potentie van de regio. De belangrijkste transportassen voor
het Noorden zijn de A6/A7, de A28/A37, de spoordriehoek Zwolle-Groningen-Leeuwarden, de spoorlijnen Zwolle-Emmen,
Groningen-Bremen, de vaarverbinding Lemmer-Delfzijl en de zeeverbinding Eemshaven-Noordzee. De inzet is gericht op
het ontwikkelen van een mobiliteitssysteem tussen de stedelijke regio’s en economische kernzones in (Noord-)Nederland
met de (inter)nationale kerngebieden in Noordoost Europa. Volgens het MIRT 2013 moet de (inter)nationale
bereikbaarheid in combinatie met het ontwikkelen van multimodale knooppunten verbeterd worden. Ook de verbinding
met Duitsland is noodzakelijk voor Noord-Nederland, omdat er steeds meer wordt samengewerkt met de Oosterburen.
Ook de luchthaven in Eelde kan een rol spelen in het aanhaken op internationale stromen van goederen en mensen. Een
andere belangrijke opgave is om de verbinding van het landelijk gebied met de steden goed te houden. Echter, de
absorptiecapaciteit van auto’s in de steden is beperkt. Aantrekkelijk en openbaar vervoer is daarom ook belangrijk, om de
steden in Noord-Nederland te ontlasten.
7.2.8 Veranderingen in logistieke stromen
Het toenemend aantal mensen dat in steden woont en de toename van e-commerce leidt tot een intensivering van de
(stads)distributie. Dit levert kansen op voor de slimme en intensievere logistiek. Distributiecentra aan de rand van grotere
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steden gaan een hubfunctie vervullen, zodat winkels en afhaalpunten met kleiner, schoner en stiller materieel bevoorraad
kunnen worden. Vervoerssystemen transformeren steeds meer van multimodaal naar synchromodaal. Hierbij ligt de
vervoerswijze niet bij voorbaat vast, alle vervoerswijzen worden felxibel ingezet op basis van samenwerking tussen
modaliteiten. Afhankelijk van de eisen van de verlader en de actuele beschikbare capaciteit van modaliteit en
infrastructuur wordt gebruik gemaakt van water, spoor, lucht en/of weg. 3D-printing heeft impact op logistieke stromen.
Nieuwe energie en vergroening van de chemie leiden tot nieuwe biomassastromen. De verdere groei van agro-food leidt
tot grotere vervoersstromen. Over de weg, maar er ontstaan ook nieuwe kansen voor bundeling waardoor ook andere
44
modaliteiten interessanter worden.
7.2.9 Toenemende behoefte aan digitale bereikbaarheid
Door de toename van ijle regio’s, kostenreductie, vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en de wens om langer zelfstandig
te wonen wordt de vraag naar zorg op afstand groter. Dit vraagt om nieuwe e-Health toepassingen. Daarnaast vragen
ondernemers voor hun dienstverlening een steeds betere digitale bereikbaarheid, niet alleen in de steden, maar vooral ook
op het platteland. Steeds meer ondernemers op het noordelijke platteland bedienen de (inter)nationale markten. Ze
45
kiezen bewust voor een rurale woonomgeving en doen van daaruit zaken met Nederland en de rest van de wereld . Om
dit mogelijk te maken is een state of the art ICT infrastructuur, met name ook in de rurale gebieden, waar de
bereikbaarheid van zorg een belangrijke maatschappelijke opgave is. Netwerken worden steeds meer digitaal
onderhouden, dat betekent dat meer verkeer via ICT infrastructuur wordt afgewikkeld en de fysieke mobiliteit afneemt.
ICT toegankelijkheid in de binnensteden is nodig om de verbinding tussen de virtuele en fysieke winkelomgeving te kunnen
maken: beleven in de stad, kopen via internet. Bevoorrading van de binnenstad neemt daardoor af.
7.2.10 Energietransitie
De vraag naar elektriciteit en gas zal blijven groeien. Daarom zal voor de opwekking en het transport van energie
voldoende ruimte gereserveerd moeten worden. Duurzame energiebronnen als wind, zon, biomassa en bodemenergie
verdienen daarbij speciale aandacht. Hun aandeel in de totale energievoorziening moet omhoog en zij hebben relatief veel
ruimte nodig. Noord-Nederland speelt een belangrijke rol in de transitie naar een nieuwe economie die minder afhankelijk
is van fossiele energie. Het Noorden heeft namelijk veel te bieden voor het opwekken van hernieuwbare vormen van
46
energie: windenergie op land en op zee, waterenergie en bio-energie . Energyport Noord-Nederland is het
energieknooppunt van Noordwest Europa. Dankzij de aanwezige energie-infrastructuur, de kennispositie, de ruimtelijke
kenmerken, kan Noord-Nederland deze rol vervullen. Een groot aantal kabels en leidingen van elektriciteit, gas, telecom en
data komt aan in de Eemshaven en vertakt zich naar de rest van Nederland en Europa. Het Rijk zet in op het versterken van
Energyport door onder andere het aanwijzen van locaties voor de vestiging van nieuwe elektriciteitscentrales in de
Eemshaven en het compleet maken van het hoofdenergienetwerk.

44
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8. Overheid

Geschreven door E&E advies
8.1 Huidig
8.1.1 De huidige bestuurlijke indeling van Noord-Nederland
Het decentrale bestuur in Noord-Nederland bestond op 1 januari 2014 uit de drie provincies Groningen, Friesland en
47
Drenthe en 59 gemeenten . De drie provincies vertegenwoordigen ruim 10% van de Nederlandse bevolking. Qua
inwonertal zouden de drie provincies samen de vijfde provincie van Nederland zijn. Het gemiddelde inwonertal per Drentse
gemeente ligt op het niveau van het landelijk gemiddelde. Het aantal inwoners per gemeente in de provincies Groningen
en Friesland ligt (nu nog) onder het landelijk gemiddelde.
In Nederland is bestuurlijke herindeling een hot item, vanuit de gedachte van kostenbesparing (efficiencywinst) of met als
argument dat gemeenten dan beter op steeds complexer wordende maatschappelijke opgaven in kunnen spelen. Toch is
een grootschalige herindeling in het Noorden nog niet van de grond gekomen, omdat het een ingewikkeld proces is.
Desondanks hebben er in Noord-Nederland al wel bestuurlijke herindelingen plaatsgevonden. In 2011 zijn bijvoorbeeld in
Zuidwest Friesland de voormalige gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wymbritseradiel en Wonseradeel samengegaan
en vanaf 1 januari 2014 is de nieuwe gemeente de Friese meren ontstaan door een samenvoeging van Skarsterlân, Lemmer
en Sloten. In Drenthe heeft in 1998 een grootschalige herindeling plaatsgevonden en zijn de 34 gemeenten van toen
opgegaan in de 12 van nu. In Groningen heeft in 2010 een herindeling plaatsgevonden: de gemeenten Scheemda,
Reiderland en Winschoten gingen samen in de gemeente Oldambt. Het belangrijkste argument in bestuurlijk opzicht is
waarschijnlijk dat beleid op adequaat niveau moet worden vormgegeven: oftewel het subsidiariteitsbeginsel. Gemeenten
vormen nu soms beleid over vraagstukken die eigenlijk op een bovengemeentelijke schaal spelen, maar wel op kleinere
schaal dan die van provincies. Schaalvergroting of samenwerking tussen gemeenten zou hiervoor een oplossing kunnen
48
zijn .
Door de jaren heen heeft schaalvergroting niet geleid tot een kleinere overheid, in tegendeel. In de afgelopen decennia is
de overheid langzaam maar zeker gegroeid en in een sneller tempo dan de bevolking. Pas in 2010, sinds de economische
crisis is het aantal banen bij de overheid gestaag afgenomen. Momenteel werken er in het Noorden 43.000 mensen bij de
overheid. Dat is één ambtenaar op 40 inwoners, net iets meer dan in Nederland als geheel (wanneer wordt gecorrigeerd
49
voor de rijksoverheid) . Meer mensen bij de overheid betekent meer beleid, meer betrokkenheid (en in de ogen van
sommigen meer bemoeizucht).
8.1.2 Veranderende rol van de lokale en regionale overheid
Jarenlang heeft de Noord-Nederlandse overheid een sterk ontwikkelende functie gehad en op veel economische thema’s
zelf de koers uitgezet, bij gebrek aan grote bedrijven en dominante sectoren. De economische keuzes van NoordNederland zijn in een politiek bestuurlijk spel tot stand gekomen en op veel economische en maatschappelijke thema’s was
de overheid leidend. Om in economisch opzicht door te groeien en op de maatschappelijke opgaven versneld progressie te
boeken is het zaak dat de overheid zich terugtrekt en meer vanuit partnerschappen of als facilitator ontwikkelingen
aanjaagt en het publiek belang dient. Bij structuurversterking ligt het primaat niet bij de overheid, de circulaire economie is
vooral een zaak van het bedrijfsleven, duurzaamheid is niet het monopolie van de overheid en allerlei maatschappelijke
vraagstukken, of het nu gaat om veiligheid (safety en security), de zorg, het onderwijs, gezond voedsel, mobiliteit,
participatie of welk ander vraagstuk, de overheid kan het niet alleen. De economische dynamiek in de regio vloeit echter
voort uit investeringsbeslissingen van ondernemers. Duurzame innovatie en economische ontwikkeling loopt dan ook altijd
via de verlies en winstrekening van ondernemingen. Vooral wanneer de verbindingen worden gemaakt tussen
maatschappelijke en economische belangen, gaat er echt tempo gemaakt worden: de economische motor wordt ingezet
om maatschappelijke uitdagingen voortvarend het hoofd te bieden.
Dit vraagt een andere rol van de overheid. De rol van de overheid wordt vooral die van facilitator van maatschappelijke
processen en deelnemer aan maatschappelijke coalities, bijvoorbeeld als launching customer of als partij die zorgt voor de
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juiste randvoorwaarden in wet- en regelgeving, in beleid en in fysieke randvoorwaarden, zoals infrastructuur en
bedrijventerreinen.
8.2 Wat vraagt de veranderde rol van de overheid?
8.2.1 Ogen op de maatschappelijke opgave
De provinciale en gemeentelijke overheid zou bij haar beleidsontwikkeling en -realisatie steeds uit moeten gaan van het
belang van de mensen die wonen, werken en leven in de betreffende gemeente of provincie. Het behalen van
maatschappelijk rendement, zoals inwoners en bedrijven dit uiteindelijk ervaren, staat centraal. Niet alleen
maatschappelijke processen, maar ook de maatschappelijke opgaven waar burgers en ondernemers nu en in de komende
jaren mee worden geconfronteerd, vragen in toenemende mate een grensoverschrijdend denken en handelen van de
overheid.
8.2.2 Terugtrekken en ruimte bieden voor initiatieven uit de samenleving
De overheid en met name de gemeentelijke overheid neemt zich voor zich steeds terughoudender op te stellen en de
samenleving, inclusief de markt, meer ruimte en verantwoordelijkheid te geven. Eigen kracht en eigen netwerken van
(groepen van) mensen worden belangrijker en krijgen ruimte. De overheid zoekt op zowel maatschappelijk als ruimtelijk
gebied een nieuwe balans in kaderstellen waar het echt nodig is en loslaten waar het kan. Per opgave zal de rol van de
overheid verschillen.
Dankzij het internet en het steeds verder ontwikkelen van social media lijkt de tijd nabij dat mensen mee gaan beslissen,
denken en zoeken naar oplossingen voor allerlei maatschappelijke en economische vraagstukken. Daar komt bij dat
doordat mensen online hun kennis delen en anderen helpen de bevolking steeds meer in staat is om zelf dingen te
organiseren zonder de hulp van de traditionele organisaties (bijvoorbeeld energie coöperaties). Het bijzondere is dat geld
amper een rol speelt in deze nieuwe vormen van samenwerken. Mensen geven hun kennis en ideeën gratis aan bedrijven
en overheden omdat ze het leuk vinden om te helpen. Hierdoor zal het hiërarchische steeds meer verdwijnen tussen
overheden/bedrijven en burgers/klanten. Sommigen voorspellen zelfs dat de overheid binnenkort een stap terug kan doen
en alleen nog hoeft te zorgen voor goede basisvoorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur. De
samenleving zal zelf gaan zorgen voor bijvoorbeeld banken, energie en data connectie.
Loslaten is echter gemakkelijke gezegd dan gedaan. Je ergens mee bemoeien is namelijk vaak gemakkelijker dan je afzijdig
houden. De afgelopen decennia heeft de overheid juist steeds meer taken naar zich toe getrokken en daarmee heeft de
overheid langzaamaan het monopolie gekregen op veel thema’s in het publieke domein. Loslaten is een grote bestuurlijke
opgave, de overheid moet haar eigen terugtocht organiseren en zorgen dat dit maatschappelijk en organisatorisch
ordentelijk verloopt. Het betekent ook dat de overheid vertrouwen moet hebben in burgers en ondernemers en moet
accepteren dat zaken lang niet altijd goed gaan en er bovendien door verschillende aanpakken regionale verschillen
ontstaan, bijvoorbeeld ten aanzien van het voorzieningenniveau.
8.2.3 Samenwerking en samenwerking over bestuurlijke grenzen heen
Er wordt in het Noorden heel veel samengewerkt, in informele netwerken en formele structuren. De meeste gemeenten
en ook de provincies maken deel uit van vaak vele tientallen verbanden. Met andere overheden (horizontaal en verticaal)
en of met bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, burgers, etc. Deze verbanden zijn informeel of
hebben een formele juridische status. Op economisch terrein wordt er samengewerkt in clusterverband (zoals Energy
Valley, Healthy Ageing Network Noord-Nederland, Water Alliance en Greenlincs), in triple helix samengestelde economisch
boards (zoals nu ontwikkeld wordt voor de regio Noord-Oost Groningen in het kader van de aardbevingen), in stedelijke
netwerken op basis van vrijwilligheid (zoals Groningen-Assen en de F4), in gemeenschappelijke regelingen (zoals SNN), in
de vorm van openbare lichamen (zoals de grensoverschrijdende samenwerking in de Eems Dollard Regio), in
gemeenschappelijke
organen
op
operationeel
niveau
(zoals
Economisch
Bureau
Eemsdelta),
in
centrumgemeenteconstructies en in diverse lichte regelingen zonder bestuursstructuur. Er worden (zij het nog beperkt)
joint ventures aangegaan met bedrijven in publiek-private samenwerkingsverbanden, er worden stichtingen en
coöperatieve verenigingen opgericht. Niet zelden domineert bij samenwerking de discussie over de structuur, de
governance en de ‘poppetjes’ in plaats van de opgaven die voorliggen. De bestuurlijke drukte wordt gehekeld, maar
desondanks neemt het aantal verbanden eerder toe dan af.
Vanuit een economisch perspectief bezien zijn bestuurlijke grenzen nauwelijks relevant. Burgers trekken zich niets van
deze grenzen aan en wonen in de ene gemeente en werken in de andere. Ook in het Noorden zijn er omvangrijke woonwerkrelaties tussen gemeenten in functionele stedelijke regio’s. Naast de woon-werkrelaties zijn er ook andere
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economische interdependenties tussen gemeenten, provincies en landsdelen, bijvoorbeeld als het gaat om de omvangrijke
toeleverings- en uitbestedingsrelaties. Bedrijven uit het Noorden hebben hun toeleveranciers en klanten voor een
belangrijk deel in de regio zitten, maar ook daar buiten. Zij kopen in, besteden uit en leveren business to business en aan
consumenten in en buiten de regio. De regio Noord-Nederland is met andere woorden één groot maatschappelijk en
economisch ecosysteem. Burgers en bedrijven denken en handelen grensoverschrijdend en trekken zich niets aan van
gemeente-, provincie of landsdeelgrenzen. Wil de overheid maatschappelijke en economische processen faciliteren, dan
zal zij ook over grenzen heen moeten denken en handelen. Gezien deze brede economische regionale verwevenheid is het
dus al lang niet meer de vraag óf gemeenten en provincies in het Noorden moet samenwerken, maar hoe. Een
behoudende opstelling vanuit de overheid past niet, de enige weg vooruit is een weg naar meer samenwerking. De
samenleving is al lang zover, de overheid kan niet achterblijven.
Wanneer de overheid er niet in slaagt samen te werken, kan dat zelfs verstorend werken. Ondernemers in Fryslân vallen
onder een provincie met de nodige financiële middelen die worden ingezet om de provinciale economie te stimuleren,
terwijl de ondernemer in Drenthe dat in veel mindere mate heeft. De overheid zou moeten zorgen voor een level
playingfield, maar is op deze wijze eerder een factor die de markt verstoort.
8.2.4 Een ontwikkeling van government naar new governance: deelnemen in maatschappelijke coalities
Voor veel maatschappelijke opgaven volstaat het niet meer om alleen als overheid te werken aan oplossingen. Er is op
steeds meer terreinen een verbreding van de samenwerking nodig, richting vitale maatschappelijke coalities. Overheden
acteren in een ‘open netwerksamenleving’ en dat vraagt om een overgang van een gesloten, top down bestuursstijl naar
een meer samenwerkingsgerichte stijl van besturen. Het vraagt een open attitude waarin bestuurders en ambtenaren in
toenemende mate als gelijkwaardige partner in horizontale netwerken opereren met vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennis- en onderwijsinstelling.
Het is de omslag van ‘government’ naar ‘governance’, waarbij in een samenspel tussen verschillende overheden en
professionele, maatschappelijke instellingen, bedrijven en burgers gewerkt wordt aan de aanpak van maatschappelijke
vraagstukken. De samenwerking in de noordelijke clusters is daar een voorbeeld van. De aanpak van maatschappelijke
vraagstukken is daarmee niet langer een min of meer exclusieve aangelegenheid van de overheid. Samenwerking van
overheden, burgers, ondernemingen en maatschappelijke instellingen wordt in deze beweging gezien als een voorwaarde
voor (Be)sturingskracht.
De nieuwe manier van werken die de ontwikkeling naar netwerksturing vergt, betekent ook dat de traditionele, verticale
en vaak tot in de kleinste details strekkende juridische kaders waarbinnen de overheden nu nog vaak functioneren,
goeddeels verlaten dienen te worden. Een manier van werken die is gebaseerd op vertrouwen. Kortom: het gaat om de
ontwikkeling van meer flexibele allianties, meer open samenwerkingsconstructies waarbij inhoud gedreven,
oplossingsgericht en projectmatig wordt gewerkt – met een zo licht en effectief mogelijke overlegstructuur.
Punt van aandacht is de democratische legitimering. Het tempo bij ontwikkelingen waar ook de overheid bij betrokken is,
wordt in toenemende mate bepaald door de markt. Dit kan op gespannen voet staan met lokale publieke verantwoording.
De nieuwe rol vraagt een zorgvuldige politiek-bestuurlijke besluitvorming om de inzet van de overheid democratisch te
kunnen rechtvaardigen en het algemeen belang veilig te stellen.
8.2.5 Koersvastheid: een lange termijn visie en strategie
Opgaven vragen een lange termijn visie en strategie. Bijvoorbeeld als het gaat om de (focus op) maatschappelijke opgaven,
duurzaamheid en het vormgeven van de energietransitie, het betaalbaar en bereikbaar houden van de zorg, oplossingen
voor de arbeidsmarkt, onderwijs en economische ontwikkeling. We leven echter in een korte termijn samenleving, zeker
ook in het Noorden. Bestuurders in het publieke domein hebben veelal een tijdshorizon van maximaal vier jaar, grotere
bedrijven hebben te maken met aandeelhouders met rendementsverwachtingen, de meeste MKB’ers kijken niet verder
dan een jaar vooruit en de meeste mensen leven bij de dag. We worden allemaal afgerekend op onze prestaties in het hier
en nu en daar handelen we dus ook naar.
De overheid heeft zich niet altijd betrouwbaar getoond. Onvoorspelbaarheid van de Nederlandse politiek maakt het lastig
voor bedrijven om te investeren. Keuzes veranderen regelmatig, regelingen en instrumenten worden voortdurend
gewijzigd. In Duitsland wordt al meer dan 25 jaar min of meer hetzelfde duurzaam energiebeleid gevoerd met als gevolg
een omvangrijke industrie en een aanzienlijk groter opgesteld vermogen dan in Nederland. Een koersvaste overheid helpt
de economie vooruit.
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8.2.6 Verbinding tussen de eigen investeringsagenda en de regionale innovatieagenda
De lokale en regionale overheid in Noord-Nederland investeert jaarlijks vele miljarden in de samenleving. Er wordt tot op
heden door de overheid maar in zeer beperkte mate de verbinding gemaakt tussen de eigen investeringsagenda en de
regionale innovatieagenda. De overheid zou er voor kunnen zorgen dat publieke investeringen meer als hefboom gaan
fungeren voor innovatie en export. Dit kan bijvoorbeeld worden toegepast in de nieuwe regionale innovatiestrategie in het
Noorden, waarin het Noorden kiest voor enkele specialisaties rond maatschappelijke vraagstukken. Bij deze specialisatie
geldt overigens dat eigenlijk vooral die specialisaties gekozen worden waar de overheid zelf ook meer dan gemiddeld werk
van wil maken. De overheid kan dan als vliegwiel fungeren voor nieuwe ontwikkelen door zelf de onrendabele toppen van
business cases af te dekken. Zo zou het Noorden alleen voor gezond ouder worden of gezonde voeding moeten kiezen als
zij daar zelf ook een internationale koppositie in wil bereiken. Anders is de overheid die anderen oproept om
verantwoordelijkheid te nemen, zonder daar zelf het goede voorbeeld in te geven.
8.2.7 Van kwantiteit naar kwaliteit
De overheid is er, samen met bedrijven, onderwijs-, kennis- en maatschappelijke instellingen decennialang gericht geweest
op groeien en meer te ontwikkelen: meer bedrijventerreinen, meer kantoren, meer wegen, meer werkgelegenheid, meer
toegevoegde waarde. De kwaliteit was niet zelden van ondergeschikt belang. Nu tijden van nulgroei en krimp voor ons
liggen gaat het er om dat de focus meer op kwaliteit komt te liggen. Dus niet meer bedrijventerreinen, maar beter
bedrijventerreinen en andersoortige werklocaties, passend bij een flexibiliserende economie en arbeidsmarkt. En ook niet
persé meer werkgelegenheid maar vooral andere (meer toekomstbestendige) werkgelegenheid. We hoeven als Noorden
niet meer te groeien in werkgelegenheid, maar we moeten er wel voor zorgen dat al die banen die de komende jaren
verloren gaan omdat hun economische en technische houdbaarheid is verstreken, worden vervangen door nieuwe banen
waar toekomstmuziek in zit: in grondstoffen, groene banen, banen verbonden aan de nieuwste technologieën.
8.2.8 Toekomstbestendig en flexibel beleid
De overheid zorgt er onder meer voor dat maatschappelijke processen vanuit een collectief belang in goede banen worden
geleid. De overheid is in die zin een sturende facilitator van dergelijke maatschappelijke processen en zal zelf ook in dat
tempo met haar beleid mee moeten evolueren. Een voorbeeld waarin dat nog niet is gebeurd is het sociale stelsel dat nog
vooral is ingericht op de situatie waarin mensen een vast contract hebben. Inmiddels is dit voor een kwart van de
beroepsbevolking niet meer van toepassing en over een aantal jaren geldt dit mogelijk voor een derde van de werkenden.
De overheid zal dit moeten faciliteren. Dat geldt ook met het stellen van allerlei ruimtelijke kaders: de economie verandert,
bestaande activiteiten en functies verdwijnen, nieuwe activiteiten en functies komen er voor terug. Zo zal de overheid
flexibeler moeten bestemmen. En dat geldt ook voor bevordering van innovatie, instrumenten moeten flexibel ingezet
worden: sluitende businesscases moeten niet op het instrumentarium van de overheid worden afgestemd, maar
andersom. Vanuit de overheid zijn flexibele kaders nodig en flexibel beleid, waarmee kan worden ingespeeld op het feit de
wereld sneller veranderd.
8.2.9 Leiderschap
In het Noorden is sprake van een groot en sterk informeel netwerk met een lage organisatiegraad. Bedrijven,
kennisinstellingen en overheden weten elkaar te vinden en krijgen samen zaken voor elkaar. De structuren waar grote
vraagstukken, zoals de duurzame energietransitie of de transformatie richting kenniseconomie eendrachtig aangepakt
kunnen worden ontbreken echter in het Noorden. De structuren in Noord-Nederland zijn fijnmazig. Een logische oplossing
lijkt het bundelen van deze kleine, informele netwerken naar een aantal grote krachtige netwerken. Hierdoor kan een
krachtige structuur ontstaan. Dit geldt ook voor de overheid in het Noorden, er wordt nu te vaak op een te laag
schaalniveau gewerkt aan oplossingen in plaats van kwesties in een groter geheel te bekijken. Het is belangrijk dat
overheden belangeloos willen optreden en niet perse zichtbaar willen zijn. Om tot grotere structuren te komen en om
vanuit deze structuren de ogen op de maatschappelijke opgave te houden (en niet op de structuur zelf), visies voor de
langere termijn te ontwikkelen en daar aan vast te houden, om los te kunnen laten en initiatieven aan anderen over te
laten is een bundeling van leiderschap nodig. In het bedrijfsleven, bij de overheid en bij de onderwijsinstellingen.
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Bijlage 1: Begrippenlijst
BBL
Beroepsbegeleidende Leerweg (Leren en werken).
Beroepsbevolking
De mensen die minstens 12 uur per week werken (de werkzame beroepsbevolking) plus de mensen die actief op
zoek zijn naar een baan van minstens 12 uur per week (de werkloze beroepsbevolking).
BOL
Beroepsopleidende Leerweg.
Bruto participatiegraad
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking.
Grijze druk
De grijze druk is het aantal 65-plussers als percentage van de bevolking van 20-64 jaar.
Groene druk
De groene druk is het aantal personen jonger dan 20 jaar uitgedrukt als percentage van de bevolking van 20-64
jaar. Laatstgenoemde groep valt voor een groot deel samen met de (potentiële) beroepsbevolking.
Netto participatiegraad
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking.
Niveau 1
Eenjarige Assistentenopleidingen op het MBO.
Niveau 2
Tweejarige basisberoepsopleiding op het MBO (startkwalificatie).
Niveau 3
Driejarige vakopleiding op het MBO.
Niveau 4
Vierjarige middenkader- of specialistenopleiding op het MBO.
Niet werkende werkzoekenden (NWW)
Alle werkzoekenden die ingeschreven staan bij het UWV WERKbedrijf en die niet werken of minder dan twaalf
uur per week werken.
Potentiële beroepsbevolking
De bevolking in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.
Regionaal verschil in werkgelegenheidsstructuur
Het regionaal verschil in werkgelegenheidsstructuur is de gebruikelijke term om het verschil in de opbouw van de
sectorstructuur tussen Noord-Nederland en de rest van Nederland aan te duiden.
Voortijdige schoolverlaters
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Het begrip voortijdig schoolverlaten is gebaseerd op de startkwalificatie. Iedere jongere van 12-22 jaar die niet
ten minste een opleiding op havo-, vwo- of mbo-niveau 2 heeft afgerond en die langer dan vier weken geen
onderwijs volgt, is voortijdig schoolverlater.
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, in 2006 vervangen door de WIA.
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
Wettelijke voorziening in de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid van mensen die geen
aanspraak kunnen maken op de WAO omdat er geen arbeidsverleden is opgebouwd. Dit zijn mensen die
arbeidsongeschikt zijn op de dag dat zij 17 jaar worden, of na hun 17e jaar arbeidsongeschikt worden en een
opleiding/studie volgen.
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
Een verplichte verzekering voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en
meewerkende echtgenoten tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. De WAZ is met
ingang van 1 augustus 2004 geblokkeerd.
Werkloosheidswet (WW)
De wet heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet
in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit dienstbetrekking. De duur van de
uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. Het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of men voor een WW-uitkering in aanmerking komt.
Wet werk en bijstand (WWB)
Wettelijke sociale voorziening die op 1 januari 2004 in werking is getreden ter vervanging van de Algemene
bijstandswet (ABW), de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) en het Besluit In- en Doorstroombanen (IDbanen).
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
De WAO is in 2006 vervangen door de WIA. De WAO had als doel om personen in loondienst te verzekeren van
een loonvervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan een jaar). Verandering is dat bij
de WIA werken naar vermogen centraal staat en ook beloond wordt.
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Bijlage 2: Topsectoren
Uit “Naar de top: de hoofdlijnen van het nieuwe bedrijfslevenbeleid”, de brief die de hoofdlijnen van het nieuwe
bedrijfslevenbeleid beschrijft, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord van Rutte 1; De topsectoren kenmerken
zich door een sterke markt- en exportpositie, een stevige kennisintensiteit, intensieve samenwerking tussen
ondernemers en kennisinstellingen en de potentie een innovatieve bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen te
leveren. Juist op deze kenmerken – zoals buitenlandse economische betrekkingen, kennisintensiteit – is het effect
van overheidsingrijpen op de concurrentiekracht van de sector groot. Bovendien is in de topsectoren de
toegevoegde waarde van kennisdeling door kennisinstellingen, bedrijven en overheid relatief hoog. Concreet
betreft het de sectoren water, agro en food , tuinbouw en uitgangsmaterialen, high tech, life sciences, chemie,
energie, logistiek en creatieve industrie Het nieuwe randvoorwaardelijke sectorbeleid zal regelmatig worden
geëvalueerd, waarna de gekozen prioriteiten, inclusief de keuze voor de sectoren, kunnen worden herzien. Op
deze manier wordt recht gedaan aan de dynamiek van de economie.
Agro & Food
De voedselindustrie ontwikkelt voedsel of drank met extra gezonde voedingswaarden, zoals vitaminen en
mineralen. Daarnaast bedenken bedrijven oplossingen voor voedselschaarste. De groeiende vraag naar gezond
en duurzaam voedsel biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. De Nederlandse Agro & Food sector blinkt uit in
innovaties en productiviteit. Van de 40 belangrijkste voedsel- en drankbedrijven ter wereld hebben 12 een
vestiging of R&D-activiteiten in Nederland. De sector wil zijn internationale positie verder versterken, door te
blijven investeren in kennis en innovatie. De groeiende vraag naar (gezond) voedsel biedt hiervoor kansen.
Bedrijven kunnen bijvoorbeeld voedsel ontwikkelen waarvoor minder grondstoffen nodig zijn.
Chemie
De chemische industrie maakt en bewerkt producten door de chemische samenstelling van bestaande stoffen te
veranderen. In de categorieën basischemie, voedingsingrediënten, coatings en high performance materialen
hoort Nederland tot de top. Ook de chemische industrie heeft te maken met het probleem dat grondstoffen
opraken of niet eenvoudig beschikbaar zijn. Maar dit zorgt ook voor mogelijkheden. Nederland heeft een sterke
chemische sector en wil een leidende rol nemen in de overgang naar de groene chemie. Dit houdt in dat er
duurzame en milieuvriendelijke grondstoffen worden gebruikt.
Creatieve Industrie
De creatieve sectoren (zoals design, media en entertainment, mode, gaming en architectuur) zorgen ervoor dat
steden aantrekkelijk worden voor toeristen, bedrijven en bewoners. Ook in het buitenland is Nederland
beroemd. Bijvoorbeeld door Dutch Design, gebouwen van architecten en musici.
Energie
Een goede en betrouwbare energievoorziening is belangrijk voor de Nederlandse samenleving. De
energievoorziening moet zo betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam mogelijk zijn. De groeiende vraag naar
(duurzame) energie biedt allerlei kansen voor de energiesector. Bijvoorbeeld op het gebied van opwekking,
transport en handel van energie. Nederland heeft een goede uitgangspositie om hiervan te profiteren. Door de
ligging aan zee, de sterke positie van de zeehavens, de aanwezigheid van gas en de gasinfrastructuur kan
Nederland uitgroeien tot het energieknooppunt van Europa.
High Tech
Innovatie is noodzakelijk voor bedrijven die willen doorgroeien. De ontwikkeling van nieuwe technologieën is
vaak duur en vraagt om specialistische kennis. Vaak is het niet zeker of de technologie wel succesvol wordt. Dit
vraagt om een goede strategie. Nederland heeft met zowel grote als kleinere bedrijven een sterke positie in
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specifieke (niche) markten van de high tech sector. Denk aan lithografie en medische apparaten. Die positie moet
worden versterkt en uitgebreid.
Life sciences & Health
De markt voor life sciences groeit door de vergrijzing, de toename van sommige ziekten en medische innovaties.
Deze innovaties zijn te danken aan doorbraken in genomicsonderzoek, stamcelonderzoek en ander biologisch
onderzoek. Nederland hoort op onderzoekgebied bij de internationale top. Maar er is winst te behalen als
bedrijven er in slagen om deze kennis vaker om te zetten in nieuwe medicijnen of technologieën.
Logistiek
Wereldwijd groeit het transport van goederen sterk. Bovendien stellen klanten hoge eisen aan de kwaliteit van
het transport. Het vervoer moet bijvoorbeeld zo duurzaam en snel mogelijk zijn. De logistieke sector wil op deze
ontwikkeling inspringen om zo uit te groeien naar een internationale toppositie. Om deze ambitie te bereiken is
innovatie noodzakelijk.
Tuinbouw
Steeds meer landen kijken naar duurzame oplossingen voor bijvoorbeeld voedsel, energie en water. Deze
oplossingen worden steeds belangrijker omdat de bevolking blijft groeien. Tegelijkertijd zorgen ze voor een
afzetmarkt. De tuinbouw en uitgangsmaterialensector loopt voorop in de ontwikkeling van gewassen die
bijvoorbeeld minder gevoelig zijn voor de weersomstandigheden, of minder gewasbeschermingsmiddelen nodig
hebben. De ambitie is om in 2020 wereldmarktleider te zijn op het gebied van duurzame oplossingen voor
maatschappelijke problemen.
Water
De watersector richt zich op bescherming van de Nederlandse kust, maar ook op waterbesparende systemen en
technologieën voor waterhergebruik. Er zal steeds minder zoetwater beschikbaar zijn voor consumenten.
Nederland wil hierop inspelen. Bijvoorbeeld door duurzame oplossingen te vinden voor overstromingen of een
tekort aan zoetwater. Water is een markt waarin veel verandert, maar waar ook veel winst is te behalen. De
internationale markt is groot en groeit sterk: het streven is de toegevoegde waarde van de Nederlandse
watersector in de periode tot 2020 te verdubbelen.
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