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De concurrenten
Ze willen geen tweedeAmsterdam worden

Utrechts schoonheid verloren hadden,
verblind als ze waren door de einde-
lozemogelijkheden op 25minuten
treinen verderop. Of, erger nog, ze had-
den het allemaal nooit gezien. Niet zo-
als ik.

Niet ‘echt’.

Stadswandeling

De vriendin kwamuiteindelijk terug
van haar dwaling, aangemoedigd door
mijn chauvinistische lobby voor een
‘werkstad’ en een ‘woonstad’. Het door-
sturen van berichten overmoordcijfers
en verzakkingen in de binnenstad had
uiteindelijk dan toch effect. Twee keer
per jaar doenwe nu een dagje Amster-
dam: wemaken een stadswandeling,
staan een tijdje in de Rijksmuseumrij
en gaan op de fotomet een enorme
kaas. ’s Avonds ontdekkenwe een ‘gei-
nig buurtje’ (de Jordaan, of de Pijp),
waar we de enige toeristen zijn – altijd
een goed teken. Laat op de avond raken
we de weg naar het station kwijt en la-
ten ons – heel schilderachtig – afzetten
door een taxichauffeur.

In de trein terug doenwewat je nu
eenmaal doet als je op vakantie bent:
fantaseren over hoe het zou zijn om
daar te wonen. Godzijdank duurt de
reis altijd te kort om die droom con-
creet temaken.

T
oen Sjoerd Huisman (27) uit Ca-
pelle aan den IJssel in 2006
moest beslissen waar hij techni-
schebedrijfskundezougaanstu-

deren, koos hij voor Groningen. In Eind-
hoven was de opleiding niet naar zijn
zin, Enschede trok hem niet. ‘Gronin-
gen ligt ook afgelegen, maar het is wel
echt een stad.’

Huismanbeleefde een fijne studietijd
in de stad die hij ‘een grotewoonkamer’
noemt. Maar na een verblijf in Amerika
vertrokhij in 2013 voor een afstudeerop-
dracht toch naar Amsterdam. ‘Gronin-
genwastekleinvoormegeworden’,blikt
hij terug. ‘Ikwilde graag bij een interna-
tionaal opererend bedrijf werken.’ Bo-
vendien:al zijnvriendenvertrokkenook.
Nuwerkthij aanhetRokin, als technisch
productmanager bij een bedrijf dat on-
line feedback verzamelt. Met enige wee-
moeddenkthij terugaanzijnGroningse
studententijd. ‘Maar hier in Amsterdam
zijnde loopbaanmogelijkhedensimpel-
weg groter.’

Zoals Huisman zijn er velen. Voor Am-
sterdam isGroningen al jarendédonor-
stad, zoalsookdegroeibriljantenvande
plaatselijke FC door Ajax worden opge-
pikt.

‘City of talent’, noemtGroningen zich
dan ook vol bravoure. De Rijksuniversi-
teit telt zo’n dertigduizend studenten.
Ook de Hanzehogeschool nadert die
grens. Hetmaakt Groningen tot één van
de jongste steden van Europa. Maar zo-
draof zelfs voordatdestudentenhundi-
plomahebbenbehaald,neemteengroot
deel gauw een enkeltje Randstad. Want
daar, in Utrecht, DenHaag enmet name
Amsterdam, zijnwél banen. Of in elk ge-
val: meer banen.

Het is het lot van de peri-
ferie. Vande tienmensendie
in Groningen afstuderen,
wonen er na tien jaar nog
slechts drie in de stad. Met
het aardgas zijnhogeropge-
leidenhetbelangrijksteGro-
ningseexportproduct.Wordtbehalvede
Groningse bodem ook het reservoir ta-
lent leeggepompt?Enverzakt zoheteco-
nomisch potentieel van de stad?

‘Wijzijneenvliegveldvoortalent.Men-
sen landenhierenvliegenweeruit’, zegt
wethoudervanEconomischeZakenJoost
vanKeulen(VVD).Hijweethoehetwerkt.

‘Amsterdamiseengigantischemagneet.
Erzittenveel interessantewerkgeversen
die stad heeft de naam ontzettend leuk
enhiptezijn.Dat jongemensendiekant
op gaan, hou je niet tegen.’

Het ‘roltrap-effect’noemeneconomen
het. Jongeren komen vanuit de regio
naardeprovinciestadomeenopleiding
te volgen, en trekken vervolgens verder
naar de grote stad om te gaan werken.
Groningen is als doorvoerhaven niet
uniek;Maastricht, Tilburg,Nijmegenen
Enschede treffen hetzelfde lot. Dat Gro-
ningeneenkweekvijver is voordeRand-
stad vindt wethouder Van Keulen niet-
temin geen ondankbare rol. De grote
studentenpopulatie zorgt voor een
bloeiend cultureel klimaat en een brui-
sendeeconomischedynamiek.De start-
up-scene floreert. En: ook Groningen
groeit. ‘Er blijven gelukkig genoeg ho-
geropgeleiden plakken.’

Braindrain

Vanbraindrain is absoluutgeen sprake,
bevestigt Jouke van Dijk, hoogleraar re-
gionale arbeidsmarktanalyse aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Integen-
deel.Bijnadehelft vandeGroningsestu-
dentenkomtnetalsSjoerdHuismanvan
elders. En zoals Amsterdam een mag-
neet is voor afgestudeerde Groningers,
zo is Groningen een magneet voor jon-
gerenuitdenoordelijke regio.Ondanks
de uittocht neemt het aantal hogerop-
geleiden indestadGroningendaardoor

gestaag toe. ‘Inde jaren
negentig had Gronin-
gen de best opgeleide
werklozenpopulatie

van Nederland’, zegt Van Dijk. ‘Dat is
voorbij.Het isnumaargoeddateendeel
vertrekt, want anders zaten ze hier zon-
der werk.’

De uitstroom is bovendien selectief.
Economie- en rechtenstudenten, zeker
debesten, vertrekken,wantmultinatio-
nals en grote advocatenkantoren kent

Groningennauwelijks.Maardeuitblin-
kers inanderestudierichtingenblijven.
Of beter: worden er uitgepikt. ‘Lokale
werkgevers hebbende eerste keus’, ver-
klaart Van Dijk. ‘Wij kiezen ook onze
beste studenten voor promotieplaat-
sen.’DestadGroningen,concludeerthij,
doet het hartstikke goed. ‘De stadwint,
de regio verliest.’

Nietsaandehanddus?Niethelemaal.
Wethouder Van Keulen vindt het jam-
mer dat jongeren vertrekken omdat ze
denken inGroningengeenwerk tekun-
nen vinden. ‘Als we ervoor kunnen zor-
gen dat er zes in plaats van zeven op de
tienvertrekken, zullenwedatzekerniet
nalaten.’

Met leden van studentencorps Vindi-
cat, die tijdens hun studietijd in een ei-
gen universum inde stad leven omver-
volgens enmasse te vertrekken, gaatde
wethouder op tour langs bedrijven om
te latenziendaterook inGroningenuit-
dagende banen zijn. Ondertussen pro-
beert hij nieuwe werkgevers naar het
Noordenteverleiden.
Met succes onlangs,
toen ict-bedrijf IBM
beslooteengroot ser-
vicecentrum in Gro-
ningen te vestigen.
Vooral vanwege
de beschik-

baarheid van
goedopgeleidperso-

neel, zegtVanKeulen.Al
isniet iedereenevengeluk-

kig met de komst van bedrij-
ven als IBM.Wantdenoordelijke

ict-sector kampt almet personeels-
tekorten.
Van Keulen hoopt niettemin op een

‘domino-effect’. ‘MetGoogle indeEems-
haven en IBM in de stad zullen ook an-
dere bedrijven zich afvragen: wat ge-
beurt er daar in het Noorden?’ Vergeet
niet dat Amsterdamook nadelen heeft,
vervolgthij. ‘Jebetaalt jeblauw,het is er
stervensdruk,het is eenstadmeteento-
taal andere sfeer dan Groningen. Mijn
eigenvrouwwasnaeenhalf jaarzoklaar
metAmsterdamdatzegillend iswegge-
rend.’ Hij verwacht zelfs een omslag.
‘HetkanbestdatbedrijvendienuinAm-
sterdam zitten zich bedenken: ik kan
hetmijnpersoneelbijnanietmeer aan-
doen hier te gaan wonen.’

Wensdenken van de wethouder? He-
lemaal niet, zegt hoogleraar Jouke van
Dijk. Uit onderzoek van de OESO blijkt
dat steden inde ‘tweedering’ – inNeder-
landeencirkel dieAlkmaar, Apeldoorn,
ZwolleenBredadoorkruist – inlopenop
door congestieproblemen geteisterde
steden in het hart van het land. ‘Daar is
derekweleenbeetjeuit.’Groningenzou
ook kunnen profiteren van de randste-
delijke overloop. Maar het moet niet te
gek worden, zegt Van Keulen met een
knipoog: ‘We willen geen tweede Am-
sterdamworden.’

NaarGroningen,
alleenvoordestudie

Frank Heinen stalt
zijn fiets op een van
de Utrechtse grach-
ten. ‘Van Utrecht
wordt veelal in stilte
genoten.’

‘City of talent’, noemt de
universiteitsstad
Groningen zich graag.
Maar het talent vliegt bijna
allemaal uit: van de tien
afgestudeerden nemen er
zeven een enkeltje
Randstad.

Door Jurre van den Berg
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