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Overzicht
• Trends op de arbeidsmarkt

• Hoe staan economie en arbeidsmarkt er nu voor?

• Demografische ontwikkelingen 

• Economische herstructurering, robotisering en automatisering 

• MBO in Fryslân

• Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt

• Hoe zijn de kansen op werk?

• Wie moet wat doen?

• Veel recente rapporten van SCP, SER, ROA en SER Noord-NL
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SCP, September 2017

ROA December 2017

SER November 2017

SER Noord-Nederland,
Febr. 2017
Febr. 2018

Trends op de arbeidsmarkt
1. Economische crisis, groei stagnatie  opeens krapte op de arbeidsmarkt
2. Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af, tenzij doorwerken na 65 
3. Verschillen tussen landsdelen nemen af, binnen landsdelen toe
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 door robotisering en automatisering 

en die banen komen niet weer terug, maar wel andere!!
7. Grotere mobiliteit, lossere relatie woon-werk locatie, zelfrijdende auto?
8. Veranderende arbeidsverhoudingen (flexibiliteit, ZZP, leven lang leren) 
9. Veranderende competentie-eisen  21st century skills
10. Decentralisatie van (arbeidsmarkt)beleid door rijk naar gemeenten
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Hoe staan we ervoor?
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Ontwikkeling werknemersbanen 2008-2017
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Nieuwe banen: 4ekw2016-4ekw2017: + 220.000,  
w.v. Zakelijke diensten (uitzendkrachten): + 95.000; 
(Detail)Handel, vervoer en horeca: + 59.000;
Zorg en Welzijn: + 24.000
Financiele diensten: - 8.000

Bron: UWV, 2018
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Overal in het land 
zijn groei regio’s!
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Ontwikkeling van de beroepsbevolking 2008 – 2017
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Bron: UWV, 2018

Beroepsbevolking neemt 
toe, ook in Fryslân, 
ondanks de krimp!!

Arbeidsmobiliteit neemt weer toe!
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Ontwikkeling werkloosheid januari 2008 - juli 2017
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Crisis: explosieve stijging werkloosheid 
juli 2011 – maart 2014! 

Bron: UWV, 2018

Meer banen leidt niet 1 op 1 tot 
minder WW en werkloosheid

Werkloze beroepsvolking

WW-uitkeringen

Ontstane vacatures en nieuwe WW-uitkering 1998-2017
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Bron: UWV, 2016

Vacatures weer op niveau 
van voor de crisis van

> 250.000!

WW-uitkeringen
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Werkloosheid per gemeente eind 2017
% beroepsbevolking                                         afname 2016-2017

Bron: CBS, 2018
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Werkloosheid % naar opleidingsniveau 2003-2017

Opleiding:
Laag 

Midden

Hoog
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Niet-werkzame uitkeringsgerechtigden 2016: ca. 1,1 miljoen!

Arbeidsongeschikt

WW-uitkeringen

Bijstand

Van die 1,1 
miljoen zeggen 
ca. 550.000 te 
kunnen en te 
willen werken.

Niet kunnen 
werken komt 
vooral door ziekte

Demografische trends
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Van 1996 - 2016 
enige krimp 
langs de randen 
van Nederland

Migratiesaldo naar leeftijd en streek: Leeuwarden wint 15-25!
Noord-oost Fryslân verliest in alle leeftijden, behalve 75+
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Leeuwarden trekt jongeren aan die 
naar het HBO gaan en daarna deels 
verder trekken: roltrap model

Ouderen en lagere opgeleiden 
blijven achter op het platteland

Van 2015 - 2040: 
geen grote krimp 
verwacht in Fryslân, 
Leeuwarden groeit 
het meest
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Van 2015 - 2040 wel 
krimp in de 
leeftijdsgroep 0 – 20 
 minder MBO-
leerlingen, zeker als 
jongeren minder
voor MBO kiezen
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Vergrijzing verschilt sterk per sector! Vooral Overheid en Onderwijs 

> 50+ Totaal 

NARSC November 2010 | 21

Steeds meer 
flexbanen en 
zzp-ers
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Bron: CBS, Nederland in 2015. 

Werknemers vaste baan

Zelfstandigen met personeel

Zelfstandigen zonder personeel

Werknemers flexibele baan

Flexibilisering per sector: grote verschillen! 
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24
Bron: Stad en Land, CPB, 2010

Grote forensen stromen 
over steeds langere 
afstanden van vooral 
hoger opgeleiden:
ZZP-ers + het
Nieuwe Werken:
geen vaste werklocatie
cruciaal:
+ Mooi Wonen
+ Broadband ICT
+ Zelfrijdende auto?

Lager opgeleiden zijn 
veel minder mobiel
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Robotisering en 
Automatisering
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Beroepen komen en gaan …
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Bron: Deloitte 
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Cultuur, recreatie
Openbaar bestuur  Zorg

Onderwijs
Bouw Logistiek, ICT
Handel, horeca Zakelijke

diensten
Industrie

Landbouw 
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Bron: Dagblad van 
het Noorden,        
26 november 2014
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Bron: NRC 17 mei 2014

Inzetten op terughalen 
maakindustrie (reshoring?)
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Telegraaf 30 maart 2016
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Robots opvoeden als 
een kleuter?

Zelflerend systeem?

Eenzaamheid 
oplossen met     
knuffel robot?

Automatiseringsrisico MBO (Deloitte, 2014)

Maar ook risico’s in HBO/WO: accountants, juristen, etc.

Bron: Financieel Dagblad, 21 mei 2016 
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WO
HBO

MBO

VMBO of 
lager
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%
21
9

17
16
22
14

-----
100

Aantal banen op MBO 2/3 is afgelopen 20 jaar 
iets afgenomen, maar groei verwacht 2017-2020 
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Groei 
sectoren 

MBO

Krimp 
sectoren 

MBO
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Techniek:

MBO2
MBO 4 

MBO  3

› Belangrijke vragen:
› Komen er tekorten op de arbeidsmarkt voor 

MBO-ers, bijv. in de techniek of de zorg??

› Mismatch op de arbeidsmarkt?

› Aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt

 Moet de opleiding daarop inspelen?

Of is de tijd van volledige werkgelegenheid voorbij 
en moeten we wat anders verzinnen?
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MBO in Fryslân
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Fryslân: aandeel MBO in beroepsbevolking 
verschilt niet veel van Nederland

Aantal MBO–studenten in Fryslân neemt iets toe
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Aantal MBO studenten per beroepsgroep 2017/2018, 
Totaal 24.080, waarvan 4.600 in de Zorg 
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Zorg
Welzijn

Gastvrijheid
Retail

Metalectro
Groen

Communicatie
ICT

Sport
Office
Entree

Mobiliteit

MBO–gediplomeerden in Fryslân neemt weer iets toe 
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Aantal gediplomeerden in MBO per beroepsgroep 
2016-2017, Totaal: 7.738, waarvan 1.500 in de Zorg
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Zorg
Groen

Gastvrijheid
Welzijn

Retail
Entree

Metalectro
Communicatie

ICT
Office

Orde en Veiligheid
Sport

Mobiliteit

Ontstane MBO Vacatures naar beroepsgroep in 
Friesland van mrt.-aug. 2017; Totaal 5.850
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Gastvrijheid
Retail
Zorg

Handel
Technisch
Metalectro
Transport

Office
Mobiliteit

Bouw
Groen

Winkel
Financiële Diensten

Sluit de vraag aan 
op het aanbod?

Mismatch?
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Verticale mismatch: het  niveau van de 
opleiding is te hoog of te laag

Horizontale mismatch: het 
niveau van de opleiding is 
goed, maar het type niet

1. Hebben we het over opleiding, kwalificaties of vaardigheden?
2. Hebben we het over de korte termijn (baan als schoolverlater) of 

over de lange termijn (loopbaan)?
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1 op de 3 niet! Probleem? Of teken van flexibiliteit / adaptief vermogen?
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Aansluitingsindicatoren MBO schoolverlaters na 1,5 jaar 
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ROC brochure:

Een beroepsopleiding is 
geen bedrijfsopleiding!

Benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw:
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Maximaal scholen! 
Maar: niet iedereen kan               
MBO-4 halen

Toenemend belang van         
algemene vaardigheden die      
zorgen voor aanpassingsvermogen

Moeten zgn. ‘pret’ opleidingen
als dierverzorging, kapster
sportinstructeur worden afgeschaft?
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Probleemoplossend vermogen: Hoog

Gemiddeld

Laag

MBO-professionals over belang van vaardigheden voor de 
toekomstige arbeidsmarkt (SCP, 2017, Beroep op het MBO) Leven lang leren: taak voor het MBO?
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Hoe zijn de kansen 
op werk?
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Waar hebben MBO-ers zorgen over? 
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> 60% over 
het vinden 
van een baan! 
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September 
2014: 

Hoe zijn de kansen op werk NU?
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Er is nog een flink arbeidspotentieel 
beschikbaar!
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Bron: UWV, 2017

Verwachte ontwikkeling 
banen werknemers voor 
Fryslân voor 2017‐2018: 
lager dan het landelijke 
gemiddelde 

Hoger

Lager
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> Nederland

Groei

< Nederland

Krimp

Banenprognose 

Arbeidsmarkt
regio Friesland
2018
(Bron: UWV, 2017)

Krapte op de arbeidsmarkt neemt toe, ook in Fryslân
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20162017
Bron: UWV, 2017

Zeer krap

Zeer ruim

Krapte arbeidsmarkt in technische beroepen neemt toe
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20162017

Zeer krap

Zeer ruim

Er is veel te doen: 4.3 miljoen Mantelzorgers, 
w.v. 730.000 meer dan 8 uur per week
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Er is genoeg te doen in de zorg, in de natuur, in de cultuur, in de sport, etc.
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Wie moet wat gaan 
doen?
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Regionaal arbeidsmarktbeleid: 
iedereen bemoeit zich ermee, veel 
overleg, banenplannen, maar weinig 
regie en kennis om  door te pakken

Het regionale arbeidsmarktprobleem
• Voldoende kennis over aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt? Nee!

• Kan dat beter? Ja, maar slechts in zeer beperkte mate

• Kwantitatief: nog steeds te weinig banen, vooral op MBO-niveau, ook 
in zorg en techniek; tekorten zijn vooral incidenteel, nog niet structureel

• Cruciaal: nieuwe banen creëren ook voor MBO: er is genoeg te doen 

• Vergrijzing – Krimp: jongeren vervangen door ouderen?

• Verdringing MBO-ers door hoger opgeleiden of juist complementair?

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

• Is die kloof oplosbaar door nieuwe banen scholing, innovatie, job 
carving?   Als we echt willen wel, maar dan moet het wel anders
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Wie moet wat gaan doen?
• Ondernemers: nieuw banen creëren (job carving), investeren in 

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

moeten naar bedrijven en andersom; onderwijs moet ook leuk zijn;
• Talenten maximaal benutten, maar niet iedereen kan MBO-4 halen
• Opleiden voor een loopbaan, niet voor een baan; een beroeps-opleiding 

is geen bedrijfsopleiding; 21st century skills + vakopleiding; beter een 
‘verkeerde’ (‘pret’)opleiding dan voortijdig schoolverlater; leven lang leren

• Overheid: flexibeler regels voor combinaties onderwijs-werken-uitkering, 
minimumloon netto-bruto, begrip startkwalificatie herzien?

• Ouders/Leerlingen: besef dat investeren in jezelf nodig is, MBO is prima
• Ga het samen oplossen in plaats van te klagen dat de andere partij 

het niet goed doet, niet snapt, niet wil, niet kan etc.
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ER IS GEEN SIMPELE     
OPLOSSING!!!!

Maar wel een 
gezamenlijke 

verantwoordelijkheid 
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Dank voor uw aandacht


