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Motie Tien keer beter: Loonstrijd 
 

 
 
Inleiding 
 
In de gemeenteraad van Groningen is in mei 2019 de motie van de SP met bovenvermelde titel 
aangenomen. In deze motie wordt onder meer gesteld dat de besteedbare inkomens van werkende 
mensen de afgelopen 40 jaar niet zijn gestegen en van de laagste inkomens zelfs zijn gedaald en dat 
in Groningen sprake is van groeiende ongelijkheid en grote problemen met armoede. Zelfs in tijden 
van grote economische groei is deze situatie niet verbeterd en wordt het college opgeroepen om met 
werkgeversorganisaties en vakbonden in gesprek te gaan over de loonontwikkeling in Nederland (en 
het Noorden) met als doel om de laagste en lagere middeninkomens te verhogen. 
 
Op 27 maart 2020 heeft een gesprek tussen wethouder Carine Bloemhoff en de sociale partners, 
vertegenwoordigd in SER Noord-Nederland, plaatsgevonden. 
 
 
Feitelijke situatie 
 
De problematiek in de motie wordt door SER Noord-Nederland herkend en wordt ondersteund door 
recentelijk verschenen onderzoek. In de bijlagen van dit memo zijn uit verschillende bronnen 
tabellen/figuren opgenomen die inzicht geven in de geschetste problematiek. In deze bronnen zijn de 
negatieve economische effecten van de Corona-maatregelen nog niet zichtbaar. 
 
Uit publicaties van het CBS blijkt duidelijk dat in de provincie Groningen het gemiddelde 
gestandaardiseerde huishoudinkomen lager ligt dan het landelijke gemiddelde en ook het aandeel van 
huishoudens met een laag inkomen hoger ligt. Ook is er meer armoede. De verdeling van de 
inkomens is gelijker, maar de verdeling van de vermogens is ongelijker, met name in de rurale 
gebieden, mogelijk door relatief hoge vermogens van boeren. 
 
Als 2006 wordt vergeleken met 2015, dan blijkt uit onderzoek van Atlas voor Gemeenten dat het 
aandeel van mensen met een hoog inkomen in de stad Groningen toeneemt, maar in Oost-Groningen 
afneemt. Op basis van de Uitkering Sociaal Domein (WMO, Jeugdwet en Participatiewet) aan 
gemeenten blijkt dat het bedrag per inwoner als afwijking van het landelijke gemiddelde -2017 
uitgedrukt als procentuele afwijking van het landelijk gemiddelde- in nogal wat gemeenten in Oost-
Groningen meer dan 50% boven het landelijk gemiddelde ligt. Er is dus minder inkomen en meer 
afhankelijkheid van uitkeringen. Verder is het opvallend dat in een periode van economische groei het 
aantal geregistreerde werkzoekenden bij het UWV logischerwijs is afgenomen (2017-2019), maar dat 
dit op het aantal mensen in de Bijstand nauwelijks een positief effect heeft gehad. Dit is in deze 
periode onveranderd hoog gebleven1. 
 
Het voorgaande heeft ook te maken met de kansen op de arbeidsmarkt. Zo heeft het PBL eind 2019 
geconstateerd dat er regionale verschillen in werkzekerheid zijn. Baankansen in de Randstad zijn 
groter dan in de periferie2. Het zal niet eenvoudig zijn om dit te veranderen, want uit recent 
verschenen artikelen in het ESB is gebleken dat zowel de regio als de sociale achtergrond waarin 
iemand opgroeit bepalend zijn voor de economische kansen van kinderen. 
 

 
1 Cijfers UWV, gebruikt voor nog te verschijnen advies van SER Noord-Nederland over sociale werkvoorziening 

(zie bijlage). 
2 https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2019-regionale-verschillen-in-werkzekerheid-3752.pdf 



Hoewel met enige voorzichtigheid gebracht wordt in het artikel 'Economische kansen hangen af van 
de regio waarin kinderen opgroeien'3 geconstateerd dat er blijvende regionale verschillen zijn, maar 
dat mobiliteit naar kansrijkere regio's kan helpen om de economische kansen van kinderen te 
vergroten. We zien nu al dat in een regio als Oost-Groningen kinderen met hogere opleidingspotentie 
wegtrekken en na hun studie vanwege de geringe baankansen niet terugkeren. De vraag is echter wat 
kan hieraan gedaan kan worden. Helpt het om nog meer jongeren te stimuleren weg te trekken? De 
negatieve effecten van de vergrijzing worden op sub regionaal niveau in dit geval versterkt. Of is het 
mogelijk om degenen die wegtrekken weer terug te laten keren?  
 
In een ander ESB-artikel 'Kansenongelijkheid vraagt om aandacht bij beleid en wetenschap'4 wordt 
gesignaleerd dat de schooladviezen voor voortgezet onderwijs en de uiteindelijke schoolkeuze 
beïnvloed worden door het opleidingsniveau van de ouders. 'Leerlingen met lageropgeleide ouders 
stromen vaker uit naar een lager opleidingsniveau dan gelijk presterende leerlingen met 
hogeropgeleide ouders'. 
 
In de raming van het CPB van maart 20205 wordt behalve over de te verwachte effecten van de 
Coronacrisis ook ingegaan op de hiervoor beschreven kansenongelijkheid van kinderen van ouders 
met lagere inkomens en gemiddeld lagere opleidingen. Het CPB stelt dat hierdoor ook economisch 
potentieel onbenut blijft. Het planbureau stelt dat 'gelijk behandelen niet genoeg is om gelijke kansen 
te creëren'. Het blijft met alle financiële maatregelen die er zijn voor kansarme kinderen lastig om de 
'steuntjes in de rug' van kansrijke kinderen te compenseren. Hoewel het CPB niet met concrete 
maatregelen komt om dit negatieve aspect het hoofd te bieden, doet het wel de oproep aan 
beleidsmakers om hieraan meer aandacht te geven, onder het motto: Ongelijke kansen zijn gemiste 
kansen, voor het kind en de samenleving als geheel. 
 
Zoals gezegd SER Noord Nederland herkent bovenbeschreven problematiek voor Groningen (en 
Noord-Nederland) en als we dit in een lange-termijn-perspectief plaatsen, zien we de dreiging dat 
grote groepen mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt langdurig in (relatieve) armoede zullen 
leven. De mensen in deze categorie zijn ook degenen die doorgaans geen pensioen opbouwen en 
ook na hun pensionering nog steeds met weinig bestedingsruimte te maken hebben. Door de grote 
consequenties die de Corona-maatrelen in zeer korte tijd hebben gehad op (wegvallende) omzetten in 
verschillende sectoren en de negatieve impact op de werkgelegenheid, is te verwachten dat de hier 
gesignaleerde kansenongelijkheden alleen maar schrijnender zullen worden. 
 
 
Wat te doen? 
 
De urgentie om de beschreven problematiek op de beleidsagenda te plaatsen is naar onze mening 
hoog. Het signaleren van de problematiek is één ding, het formuleren van een aanpak om de 
beschreven problemen te doorbreken is een stuk ingewikkelder. 
 
De suggestie in de motie om de besteedbare lonen te verhogen zou een bijdrage kunnen leveren aan 
het doorbreken van de armoede, maar of daarmee ook de feitelijk geconstateerde kansenongelijkheid 
wordt doorbroken is niet zonder meer met zekerheid te beamen. 
 
De invloed van de regionale sociale partners op de Cao's en de hoogte van het wettelijk minimumloon 
is zeer beperkt. Cao's worden landelijk en per sector bepaald. Dit betekent niet dat de urgentie door 
SER Noord-Nederland niet wordt gezien. Bekend is dat de nationale SER – in samenwerking met de 
regionale SER-ren- een middellange termijn advies in voorbereiding voor het kabinet heeft en wij 
zullen als SER Noord Nederland bepleiten dat het kansenongelijkheid daarin wordt meegenomen als 
een belangrijk thema om rijksbeleid op te (her)formuleren. 
 
De mogelijkheden van de regio zelf zijn beperkt. Na de decentralisaties in het sociale domein in 2015 
is er tegelijkertijd enorm bezuinigd op de middelen in het sociale domein. Gemeenten hebben dus erg 
weinig financiële armslag om te investeren in de ontwikkeling van hun (werkzoekende) inwoners. Dat 
betekent niet dat gemeenten helemaal niets kunnen doen. Gemeenten zouden in overleg met het 

 
3 https://esb.nu/esb/20056046/economische-kansen-hangen-af-van-de-regio-waarin-kinderen-opgroeien 
4 https://esb.nu/esb/20056295/kansenongelijkheid-vraagt-om-aandacht-bij-beleid-en-wetenschap 
5 https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-Centraal-Economisch-Plan-2020.pdf 



onderwijs kunnen bevorderen dat kinderen (en hun ouders) veel meer dan nu worden uitgedaagd om 
de schoolprestaties om te zetten in passend vervolgonderwijs en dit dan ook te faciliteren. En ook het 
stimuleren van LLO kan helpen om ook op langere termijn de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te 
vergroten. In dit verband is het goed dat de door SER Noord-Nederland opgezette pilot 
energietransitie en arbeidsmarkt, gericht op het bevorderen van de leercultuur bij bedrijven en 
werknemers, door het Nationaal Programma Groningen wordt ondersteund. Ook de opgezette 
Noordelijke Scholingsalliantie is gericht op het bevorderen van de leercultuur voor werkenden.  
 
Daarnaast biedt het Nationaal Programma Groningen in ieder geval voor een deel van de provincie de 
mogelijkheid om economische ontwikkeling te stimuleren en extra in inwoners te investeren. In dit 
verband verwijzen wij naar een advies dat we hierover in december 2019 hebben uitgebracht aan de 
provincie Groningen.6 Dit sluit ook aan bij het programma voorstel ‘Werken aan ontwikkeling’ dat 
binnenkort door het Platform Regionale Arbeidsmarkt wordt ingediend bij het Nationaal Programma 
Groningen. 
 
Tot slot bevelen we aan om een toekomstgericht onderzoek te laten doen volgens het voorstel Talent 
in de Regio, waarin op Noord-Nederlandse schaal (of voor Groningen) de te verwachten 
ontwikkelingen van de (beroeps)bevolking in beeld wordt gebracht, waarbij onderwerpen zoals in de 
hiervoor beschreven publicaties worden meegenomen. Indien gewenst wil SER Noord-Nederland 
daartoe graag een voorstel doen. 
 
  

 
6 https://www.sernoordnederland.nl/uploads/bestanden/a63b3361-447f-51f2-b356-5e541c725b30 



Bijlage 1: uit CBS – Welvaart in Nederland 2019 

 

  

  



Opvallend: de inkomensverdeling is erg gelijk, behalve in de stad en Haren, maar de vermogensverdeling is ook 
buiten de stad erg ongelijk! Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de vermogens van de boeren. 

 

 

  



Bijlage 2: Uit rapport van Atlas voor Gemeenten Groeien in Groningen, Roderik Ponds en Clemens van 
Woerkens,  juni 2019. 
 
Opvallend: hoogste inkomens in de stad en weinig er buiten en het verschil neemt toe van 2006 - 2015. 

 

 



Bijlage 3: Uitkering Sociaal Domein (WMO, Jeugdwet en Participatiewet) aan gemeenten: bedrag per 
inwoner als afwijking van het landelijke gemiddelde, 2017 uitgedrukt als procentuele afwijking van het 
landelijk gemiddelde 
 

 
  

Bron: Coelo, 2018 



Bijlage 4: Armoede per gemeente (in procenten en in aantallen) 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Bron: CBS (IPO ’01-’14), SCP-bewerking 



Bijlage 5 Arbeidsmarktgegevens (bron UWV) 

Onderstaand tabellen met alleen geregistreerde werkzoekenden (GWU) Noord-Nederland van 

oktober 2017 tot juli 2019, naar gemeente per arbeidsmarktregio.  

 Totaal GWU  Dec '17 Dec '18 Jul '19 

Oost-Groningen Midden-Groningen 5.437 4.995 4.754 

  Oldambt 3.840 3.456 3.352 

  Pekela 1.279 1.193 1.133 

  Stadskanaal 2.878 2.622 2.524 

  Veendam 2.766 2.568 2.480 

  Westerwolde 1.902 1.706 1.639 

Noord-Groningen Appingedam 1.240 1.081 1.053 

  Delfzijl 2.441 2.165 2.102 

  Het Hogeland 3.348 3.043 2.888 

  Loppersum 685 607 581 

Westerkwartier Westerkwartier 3.677 3.423 3.218 

Stad Groningen Groningen 22.912 21.737 21.180 

Totaal provincie Excl. Aa en Hunze, Assen, 

Noorderveld en Tynaarlo 52405 48596 46904 

Arbeidsmarktregio 

Groningen 

Incl. Aa en Hunze, Assen, 

Noorderveld en Tynaarlo 63.075 58.915 56.689 

Noord-Nederland   136.580 126.999 121.064 
 

 

 

     

 Personen met WW- uitkering* Dec '17 Dec '18 Jul '19 

Oost-Groningen Midden-Groningen 1.305 1.019 859 

  Oldambt 782 584 514 

  Pekela 253 174 157 

  Stadskanaal 623 464 377 

  Veendam 594 465 405 

  Westerwolde 474 341 315 

Noord-Groningen Appingedam 267 183 143 

  Delfzijl 510 365 327 

  Het Hogeland 804 653 540 

  Loppersum 164 122 103 

Westerkwartier Westerkwartier 1.167 901 735 

Stad Groningen Groningen 4.098 3.338 3.133 

Totaal provincie Excl. Aa en Hunze, Assen, 

Noorderveld en Tynaarlo 11.041 8.609 7.608 

Arbeidsmarktregio 

Groningen 

Incl. Aa en Hunze, Assen, 

Noorderveld en Tynaarlo 14.202 11.094 9.796 

Noord-Nederland   33.096 25.755 22.170 

* Een persoon kan meerdere WW-uitkeringen hebben. Het aantal geregistreerde werkzoekenden met 
een WW-uitkering wijkt daarom af van het aantal WW-uitkeringen.  



 

Personen met 

bijstandsuitkering* Dec '17  Dec '18 Jul '19 

Oost-Groningen Midden-Groningen 2.321 2.438 2.430 

  Oldambt 1.913 1.879 1.886 

  Pekela 595 618 620 

  Stadskanaal 1.182 1.151 1.216 

  Veendam 1.198 1.235 1.240 

  Westerwolde 686 719 713 

Noord-Groningen Appingedam 563 552 553 

  Delfzijl 1.262 1.211 1.233 

  Het Hogeland 1.391 1.397 1.391 

  Loppersum 302 292 279 

Westerkwartier Westerkwartier 1.140 1.320 1.325 

Stad Groningen Groningen 12.804 12.898 12.927 

Totaal provincie Excl. Aa en Hunze, Assen, 

Noorderveld en Tynaarlo 25.357 25.710 25.813 

Arbeidsmarktregio 

Groningen 

Incl. Aa en Hunze, Assen, 

Noorderveld en Tynaarlo 29.391 30.375 30.406 

Noord-Nederland   61.486 62.682 62.197 

* Een bijstandsuitkering is een gezinsuitkering. Dat betekent dat er meerdere personen onder dezelfde 
bijstandsuitkering kunnen vallen. 

 

 

 

Personen met Wajong-

uitkering* Dec '17 Dec '18 Jul '19 

Oost-Groningen Midden-Groningen 657 651 644 

  Oldambt 491 479 465 

  Pekela 172 187 170 

  Stadskanaal 502 503 492 

  Veendam 422 403 413 

  Westerwolde 242 238 246 

Noord-Groningen Appingedam 171 173 175 

  Delfzijl 223 226 233 

  Het Hogeland 452 426 418 

  Loppersum 80 90 89 

Westerkwartier Westerkwartier 467 458 453 

Stad Groningen Groningen 2.408 2.349 2.309 

Totaal provincie Excl. Aa en Hunze, Assen, 

Noorderveld en Tynaarlo 6.287 6.183 6.107 

Arbeidsmarktregio 

Groningen 

Incl. Aa en Hunze, Assen, 

Noorderveld en Tynaarlo 7.444 7.351 7.279 

Noord-Nederland   15.635 15.453 15.315 

* Dit betreft dus niet alle Wajong-uitkeringen; alleen personen met een Wajong-uitkering en 
arbeidsvermogen staan als werkzoekende geregistreerd. 

  



 

Personen met WIA- of WAO-

uitkering* Dec '17 Dec '18 Jul '19 

Oost-Groningen Midden-Groningen 384 302 295 

  Oldambt 247 199 183 

  Pekela 107 82 70 

  Stadskanaal 234 180 161 

  Veendam 220 172 170 

  Westerwolde 200 160 153 

Noord-Groningen Appingedam 96 77 73 

  Delfzijl 162 130 111 

  Het Hogeland 260 185 184 

  Loppersum 50 37 35 

Westerkwartier Westerkwartier 259 190 177 

Stad Groningen Groningen 963 771 706 

Totaal provincie Excl. Aa en Hunze, Assen, 

Noorderveld en Tynaarlo 3.182 2.485 2.318 

Arbeidsmarktregio 

Groningen 

Incl. Aa en Hunze, Assen, 

Noorderveld en Tynaarlo 3.891 3.110 2.909 

Noord-Nederland   7.727 6.370 5.989 

* Dit betreft dus niet alle WIA- en WAO-uitkeringen; alleen personen met een WIA- of WAO-uitkering 

en arbeidsvermogen staan als werkzoekende geregistreerd. 

 
 


