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‘Yn Fryslân oan it wurk’

Presentatie voor de Thema-avond ‘Aan het werk in Fryslân’ van FNP 
Súdwest-Fryslân, RSG Magister Alvinus, Sneek, 1 december 2014.

Trends
1. Economische groei stagneert: crisis is nog niet over

2. Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af

3. Regionale verschillen nemen af en positie Randstad verschuift

4. Economische herstructurering naar meer diensten gaat door

5. Kennisintensivering, ICT-revolutie, opleidingsniveau stijgt: maar ook 

250.000 analfabeten en 1,5 miljoen laaggeletterden

6. Banen op MBO-2/3 niveau verdwijnen en komen niet weer terug

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

8. Veranderende arbeidsverhoudingen (flexibiliteit, ZZP, employability) 

9. Veranderende competentie-eisen en mismatch vraag en aanbod

10. Decentralisatie van (arbeidsmarkt)beleid door rijk naar gemeenten
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Hoe staan we ervoor?
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Werkloosheid %, 2013
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Source: EU-Commission
(July 2014)

Investment for jobs and growth, 
6-th Report on Economic, Social 

and Territorial Cohesion

Regional quality of life 
Index
(Source, PBL, 2014)

Nederland ligt centraal 
in Europa en Fryslân 
dus ook!
En we hebben het 
prima!
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Ontwikkeling werkloosheid 2003-2014
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Crisis: explosieve stijging werkloosheid 2012-2013!

Is de crisis nu voorbij of komt er weer een nieuwe dip? 
Niemand weet het!
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Toename WW sinds januari 2010
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Bron: UWV, 2014

Vooral grote stijging in de Zorg vanaf 2012

Bouw valt mee, maar wel 
seizoenspatroon!
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Friesland, juni 2014

Techniek
Zorg
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MBO-2,3,4

MBO-2,3,4

Geen startkwalificatie
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Bron: Friesch Dagblad, zaterdag 1 november , 2014

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

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

Stand en groei persoons gerichte activiteiten (cultuur/toerisme/recre,onderw,zorg)
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Bron: Tordoir & Louter, 2013

Noord-Nederland: twee 
”Functional Urban
Areas”: Leeuwarden en 
Groningen (OECD, 2014)

Groningen
Leeuwarden
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Legend
Functional Urban Areas

Region of Northern Netherlands

The Netherlands
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Werkgelegenheidsontwikkeling per streek 2003-2013
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Zuiden doet het beter dan het Noorden!
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Groei / krimp van de werkgelegenheid 2008-2013
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Werkloosheidverschillen tussen landsdelen worden kleiner
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Bron: UWV, 2014

Maar: grotere verschillen binnen landsdelen!
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Bevolkingsontwikkeling 2010-2025
Totale bevolking Bevolking 15-64

Vergrijzing grotere 
impact dan krimp!

Sommige sectoren zijn zeer vergrijst!
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Prognose bevolkingsgroei per gemeente 2022
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Ruimtelijke 
uitsortering via het 
roltrap model: 
jongeren gaan naar 
de stad voor hoger 
onderwijs

Migratiesaldo naar leeftijd en streek: Leeuwarden wint!
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Migratiesaldo naar leeftijd
| 30

De provincie Fryslân verliest jongeren, 
maar niet heel veel en steeds minder. 
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Hoger opgeleiden 
concentreren zich 
in stedelijke 
gebieden
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Waar willen we 
wonen? 

33

Bron: Bureau Louter,      
Waar willen we wonen 2012

Haren nr. 1!
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Scores Woonfactoren
Ommeland/Stad

Woonomgeving + -
Basisvoorzieningen   - +
Plusvoorzieningen    - +
Overlast&Veiligheid + -

Smaken verschillen!

Bron: Bureau Louter, Waar willen we wonen 2011
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Fryslân scoort hoog op leefbaarheid Steeds meer ZZP-ers
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37
Bron: Stad en Land, CPB, 2010

Grote forensen stromen 
over steeds langere 
afstanden van van 
vooral hoger 
opgeleiden          
(Power couples):

ZZP-ers + het
Nieuwe Werken:
geen vaste werklocatie
cruciaal:
+ Mooi Wonen
+ Broadband ICT

Niet overal is goed 
ICT Broadband en 
dat is noodzakelijk! 

Zie ook RUG rapport ‘Breedband 
op het platteland’ van Koen 
Salemink en Dirk Strijker 
(http://www.rug.nl/frw/news/2012
/final_breedband.pdf ) en 
Nieuwsuur-uitzending ‘Platteland 
digitaal achterlijk gehouden’ 
(http://nieuwsuur.nl/onderwerp/5
28319-platteland-digitaal-
achterlijk-gehouden.html )

| 38

Onderzoek in de zaal:

Steek uw hand op wanneer..

› U vijf jaar geleden een iPad/Tablet had

› U vijf jaar geleden dacht dat u nu een tablet 
zou hebben

› U er nu eentje heeft
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Absoluut aantal banen Noord-Nederland, naar 
opleidingsniveau en sector, december 2011
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Bron: CAB/E&E, Macro Economische Verkenning SER NN, 2014

Ruim de helft van de banen 
wordt bezet door mensen met 
een middelbare opleiding
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Beroepen komen en gaan …

| 42
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Ontwikkeling werkgelegenheidsstructuur (CBS, statline/bewerking RUG)
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Nederland Noord-Nederland

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

MBO MBO
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Bron: Financieel Dagblad, 6-11-2014

MBO
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Bron: Dagblad van 
het Noorden, 26 
november 2014
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› Er komen te weinig banen voor MBO2-3, ook in de 
techniek en de zorg

› Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt

› Moet de opleiding daarop inspelen?

› Rol provincie en gemeente in het economisch en 
arbeidsmarktbeleid

› Innovatie en Ondernemerschap  waar liggen de 
kansen?
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Beoordeling schoolverlaters door Friese werkgevers:
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Benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw:
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Toenemend belang van algemene 
vaardigheden die zorgen voor 
aanpassingsvermogen

Moeten zgn. ‘pret’opleidingen
als dierverzorging, kapster
worden afgeschaft?
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Bussemaker in 
FD 15-11-2014
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> Nederland

Groei

< Nederland

Krimp

Banenprognose 
Friesland
2014-2015
(UWV)

Bouw FR
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Doelgroepen Participatiewet: WWB, Wajong en WSW
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Participatiewet: quotum 5% 
arbeidsgehandicapten bij 
bedrijven > 25 werknemers

Probleem: heel veel gemeenten 
hebben een grotere doelgroep 
dan het maximaal beschikbare 
aantal quotum banen zelfs als 
alle bedrijven > 25 voor 100% 
meedoen!

Hoe lossen we dat op? 
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Willen alle bedrijven meedoen?
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Bron: Quality Coaching, 2013
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Kunnen alle bedrijven meedoen?
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Bron: Quality Coaching, 2013

Waarom doet men niet mee?
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Bron: Quality Coaching, 2013

Provincie: Wurkje foar Fryslân: inzetten op blijvende effecten

› De structuur van de Friese economie versterken. Dat is het doel van het 
investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân. Na de quick wins in de 
eerste fase, zetten we nu in op blijvende positieve effecten.

› Het programma kent vijf subdoelen:

• Vergroten van het innovatievermogen;

• Beschikbaar stellen van bedrijfsfinanciering;

• Versterken van het menselijk kapitaal;

• Vergroten van het organiserend vermogen;

• Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving

› Maar de provincies kan het niet alleen  nodig zijn nieuwe ideeën, 
innovatie, ondernemerschap die passen bij de regio: smart specialization.

| 64

| 65

Blue energy
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| 68

Bron: Dagblad van het 
Noorden, 26 november 2014

Bodemdaling & verzilting: pootaardappels

World Delta Summit 2011 Yantai 12 September 2011

Netherlands

Germany

Trilateral Waddensea area

UNESCO-Worldheritage site since 2009 Denmark

Súd Ie:
Combinatie van:
- Toerisme
- Natuur
- Visserij
- Landbouw
(Bodemdaling 
gaswinning, verzilting, 
vogels, paling, krimp)

Provincie Noord-
ll d j i

71

Toerisme

| 72
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Pier bij Holwerd

Holwerd aan Zee?

75

Holwerd aan Zee!

Provincie 
Noord-
Holland, 
21 juni 
2012
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Lauwersoog: visserij & toerisme
| 78
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Toerisme: veel verschillende doelgroepen

Welke doelgroep komt naar Fryslân?

81

De Centrale As

Noodzakelijk, maar niet 
voldoende voor 
economisch groei

Vergelijk de weg 
Groningen - Eemshaven

Het regionale en lokale arbeidsmarktprobleem
› Voldoende kennis over aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt? Nee

› Kan dat beter? Ja, maar in zeer beperkte mate
› Kwantitatief: te weinig banen  economische crisis (maar vergeleken 

met de rest van Europa valt het best mee!)

› Vergrijzing – Krimp: jongeren vervangen door ouderen?

› Verdringing door hoger opgeleiden, buitenlanders

› Kwalitatief: Onderwijs – skills – competenties – arbeidsmarkt:  MBO 2 
en 3 banen verdwijnen; pretopleidingen; 21st century skills, zzp-ers

› Maatschappelijke tweedeling hoger/lager opgeleiden? Sociale 
uitsluiting en ruimtelijke uitsortering? Verloren generatie? 

› Is dit oplosbaar door banencreatie, innovatie, scholing, job carving?
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Wie moet wat gaan 
doen?
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Lokaal arbeidsmarktbeleid: iedereen 
bemoeit zich ermee, veel overleg, 
banenplannen, maar weinig regie en 
kennis om  door te pakken
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Hoe verder in Fryslân?
› Ondernemers: banen creëren, innoveren, investeren in scholing, 

stageplaatsen, leven lang leren, meer contacten met docenten. 
› Onderwijs: flexibeler onderwijsprogramma’s, docenten en leerlingen 

moeten naar bedrijven, meer aandacht voor adaptief vermogen (21st 
Century Skills) naast vakkennis; onderwijs moet ook leuk zijn

› Opleiden voor een loopbaan, niet voor een baan; een beroeps-
opleiding is geen bedrijfsopleiding; leven lang leren

› Overheid: bedrijven faciliteren en stimuleren, flexibeler regels voor 
BBL, stages, combinaties onderwijs uitkering, minimumloon etc., 
begrip startkwalificatie herzien 

› Ouders/Leerlingen: besef dat investeren in jezelf nodig is
› Ga het samen oplossen in plaats van te klagen dat de andere 

partijen het niet goed doet, niet snapt, niet wil, niet kan etc.
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Regional quality of life 
Index: we hebben het 
prima!
(Bron, PBL, 2014)

Nederland ligt centraal in 
Europa en Fryslân dus 
ook! 
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‘Yn Fryslân oan it wurk’?

Kansen genoeg, maar je 
moet ze wel grijpen!

En dat vergt durf, 
ondernemerschap en 
solidariteit

En dat vergt heel veel 21st 
Century Skills!
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Dank voor uw aandacht


