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Iedereen gebaat bij een 
bloeiende binnenstad

Anne Jan Zwart over het 
Ecomunitypark

download de gratis app van 
vno-ncw noord:

Via onze mobiele applicatie:

•  kunt u zich aanmelden voor bijeenkomsten;

•  heeft u met de ledenlijst ruim 1.300 waardevolle contacten binnen handbereik;

•  bent u altijd op de hoogte van het landelijk en noordelijk nieuws.

De app van VNO-NCW Noord is beschikbaar voor Apple en Android toestellen 
en kunt u downloaden via de app store op uw telefoon of tablet.
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jno en het Talent & career center organiseerden de bijeen-
komst ‘jong talent op de noordelijke arbeidsmarkt’ vanuit de 
gedachte dat noord-nederland sterk is in het opleiden van 
mensen, maar minder goed in het behouden van dit menselijke 
kapitaal. Jaarlijks trekken veel jonge hoogopgeleiden richting 
de Randstad om daar een baan te vinden. Betekent dit dat het 
beste talent aan onze neus voorbij gaat? weten pas afgestu-

deerden eigenlijk wel wat het noorden te bie-
den heeft? en laten werkgevers voldoende 
zien wat zij in huis hebben? stuk voor 
stuk belangrijke vragen die schreeu-
wen om een antwoord, aldus jno 
en het Talent & Career Center.

Ingrid Dragtstra
dragtstra@vnoncw-mkbnoord.nl

 Bijeenkomst ‘Jong talent op de noordelijke arbeidsmarkt’ 

 Jouke van dijk:  
“In noord-nederland kan alles” 

Jonge Noordelijke Ondernemers (JNO) is het netwerk binnen VNO-NCW 

Noord voor leden onder de 40 jaar. JNO zit vol ideeën en ziet overal kansen. 

In deze rubriek hebben we aandacht voor leden en bijeenkomsten van JNO. 

Met deze keer: ‘Jong talent op de noordelijke arbeidsmarkt’. Eind maart 

werd samen met het Talent & Career een bijeenkomst georganiseerd om 

gezamenlijk de kansen voor jong talent in het noorden inzichtelijk maken en 

de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Hoogleraar 

Jouke Van Dijk: “Het is allemaal niet zo complex. In Noord-Nederland kan 

alles en dát moet we meer benadrukken.” 

Foto: JAV Studio’s Assen

Hoogleraar Jouke van Dijk: “We moeten talent meer gaan zien als een belangrijk exportproduct”
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lijk kunnen er ook altijd dingen beter. Ook deze zaken kwamen 
uitgebreid aan bod. Zo is het belangrijk dat starters duidelijk 
zien welke kansen er allemaal in het noorden liggen, voordat 
ze beslissen om de regio te verlaten. En vanuit dat oogpunt 
zou ook gedacht kunnen worden aan het starten van een eigen 
onderneming of het overnemen van een bestaand bedrijf. Twee 
jonge noordelijke ondernemers, aaldrik Haijer van water and 
energy solutions en jan sido zwart van ecostyle, vertelden 
daarom over hun keuze om te ondernemen in het Noorden. 

een andere rode draad tijdens de middag was het belang van 
zogenaamde 21st century skills, waarmee competenties als kri-
tisch denken, creativiteit en ondernemerschap bedoeld worden. 
werkgevers vragen tegenwoordig niet alleen de juiste kennis 
en ervaring, maar hechten ook grote waarde aan vaardighe-
den die over het algemeen weinig aandacht krijgen tijdens de 
studie. En dat terwijl ‘ondernemend zijn’ misschien wel de be-
langrijkste eigenschap is van hedendaagse professionals. Ook de 
aanwezige starters gaven aan groot belang te hechten aan het 
oefenen van dergelijke vaardigheden tijdens de studie, zodat ze 
beter geëquipeerd zijn voor hun intrede op de arbeidsmarkt. In 
het debat tussen experts uit bedrijfsleven, politiek en onderwijs 
kwam dit thema dan ook uitgebreid aan bod. 

Het panel bestond uit Harm post (Groningen seaports), Yvonne 
van Mastrigt (gedeputeerde provincie Groningen), Han de 
ruiter (Hanzehogeschool) en Fransis Bosch (Talent & career 
Center). Harm Post pleitte voor een actievere rol van onderne-
mers om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te 
verbeteren. “Dit kan bijvoorbeeld door als ondernemer politiek 
actief te zijn”, aldus Post. Han de Ruiter sloot zich hierbij aan 
en benadrukte de minstens zo belangrijke rol van de onderwijs-
sector: “onderwijs en bedrijfsleven moeten elkaar veel meer 
opzoeken en samen naar buiten treden.” 

jno en het Talent & career center blijven de dialoog tussen 
(jonge) ondernemers en starters op de arbeidsmarkt stimuleren. 
Ook onderwijsinstellingen willen ze hierbij betrekken. Postema: 
“studenten moeten al vroeg in hun opleiding goede informa-
tie krijgen over specifieke mogelijkheden in noord-nederland, 
ook bij MKB-bedrijven. Want in het MKB liggen ontzettend 
veel kansen voor starters en juist hier kan jong talent van grote 
toegevoegde waarde zijn.” <

 Bijeenkomst ‘Jong talent op de noordelijke arbeidsmarkt’ 

 Jouke van dijk:  
“In noord-nederland kan alles” 

JNO-voorzitter Keimpe Postema: “Uniek dat we ondernemers en 

starters direct met elkaar in contact brengen”

ruim 50 jno-leden en 25 starters op de arbeidsmarkt waren 
aanwezig om met elkaar in gesprek te gaan over talentbehoud 
en de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. “Uniek 
hieraan is dat we ondernemers en starters op de arbeidsmarkt 
direct met elkaar in contact brengen”, aldus JNO-voorzitter 
Keimpe Postema. “Het was bijzonder nuttig om jonge onderne-
mers en pas afgestudeerden met elkaar in gesprek te zien. Met 
elkaar hebben we onderzocht welke kansen er in het noorden 
voor het oprapen liggen en hoe we talent en ondernemerschap 
in kunnen zetten om de regio verder te versterken.” 

kansen voor noord-nederland
En er was goed nieuws. Het beste talent gaat niet aan de noor-
delijke neus voorbij, maar blijft juist vaak in onze regio, aldus 
jouke van dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan 
de RUG. Natuurlijk verlaat een deel van het talent de regio om 
elders een baan te vinden. Maar dat is volgens Van Dijk nog al-
tijd beter dan dat ze onnodig lang op zoek zijn naar een baan. 

daarnaast is de arbeidsmarkt voor hogeropgeleiden niet langer 
regionaal of nationaal, maar kunnen we inmiddels spreken van 
een internationale arbeidsmarkt. Voor Noord-Nederland levert 
dat eerder kansen dan bedreigingen op. Van Dijk: “We moeten 
talent meer gaan zien als belangrijk exportproduct, waarmee 
het noorden zich op internationaal niveau kan profileren.” 
een andere kans voor het noorden ligt in het feit dat de relatie 
tussen wonen en werken steeds flexibeler wordt. Het noorden 
wordt gezien als plezierige woonomgeving en in de toekomst 

wordt er steeds eenvoudiger om in de regio te wonen en elders 
te werken. En talent dat de regio wel definitief verlaat, is vaak 
fan geworden van de regio waar ze studeerde en kan zodoende 
gezien worden als ambassadeur van Noord-Nederland. Moraal 
van het verhaal: we moeten niet denken in problemen, maar in 
oplossingen. Vanuit dat oogpunt zou Van Dijk de term ‘brain-
drain’ het liefst in de ban doen. 

ondernemerschap
deze inspirerende insteek van Van dijk vormde de basis voor 
een positieve sfeer tijdens de gehele bijeenkomst, maar natuur-




