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Introductie

De arbeidsmarkt, de toekomst van het werk, ons arbeidsbestel, het is allemaal uitgebreid en 
uitstekend gedocumenteerd en besproken in een drietal lijvige adviesrapporten die in 2020 
en 2021 zijn uitgekomen. Van de Commissie Regulering van Werk, de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). 
De 10-koppige Commissie Regulering van Werk, in de volksmond vernoemd naar 
haar voorzitter Borstlap, heeft zich de vraag gesteld in wat voor land willen wij werken? 
De Commissie-Borstlap (2020: 7) concludeert dat werk wezenlijk is voor het menselijk 
bestaan en de menselijke waardigheid; voor zelfontplooiing, gezondheid en individueel 
welbevinden. Werk is daarnaast nodig voor het verdienvermogen van Nederland, 
voor het produceren van goederen en diensten, voor koopkracht en bestedingen en 
voor het in stand houden van onze sociale verzekeringen en voorzieningen en andere 
collectieve uitgaven. En naast deze economische en sociale waarden benoemt zij nog een 
maatschappelijke dimensie: iedereen wil op een volwaardige manier betrokken worden 
bij de samenleving waarin hij of zij leeft. Werk zorgt voor samenhang in de samenleving. 
De Commissie-Borstlap agendeert met haar advies een grondig herontwerp van de regels 
rond werk. 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2021) benadrukt in Het betere werk: 
de nieuwe maatschappelijke opdracht het belang van de kwaliteit van arbeid. Technologie 
(lees: robotisering, AI), flexibilisering en de verandering in snelheid en aard van het werk 
(intensivering) bepalen niet alleen de toekomstige hoeveelheid werk, maar vooral ook de 
kwaliteit van werk. De WRR adviseert om goed werk voor iedereen vanaf nu te zien als 
belangrijke maatschappelijke opdracht voor bedrijven, instellingen, sociale partners en de 
overheid. Goed werk is grip hebben: grip op geld, grip op werk en grip op het leven. Goed 
werk is daarbij essentieel voor de brede welvaart: voor de kwaliteit van leven van individuen, 
voor de economie en voor de samenleving als geheel. 

In het rapport De veranderende wereld van werk vult het Sociaal en Cultureel Planbureau 
aan dat het bij de kwaliteit van werk niet alleen gaat om het hebben van een baan en de 
hoogte van een inkomen, maar dat werk ook het welzijn van mensen raakt en de omgeving 
waarin zij functioneren. Toekomstgericht arbeidsmarktbeleid moet oog hebben voor de 
verantwoordelijkheden die werkenden naast hun werk hebben (Roeters, Van Echtelt, 
Vrooman, Vlasblom en Olsthoorn, 2021: 41).

Als de rapporten het ergens over eens zijn dan is het wel het belang van werk, de 
kwaliteit van arbeid en de arbeidsmarkt voor de toekomstige samenleving. Een goed 
werkende arbeidsmarkt is daarbij een voorwaarde voor het verzilveren van kansen door 
startende en bestaande ondernemers. In een overkoepelend advies concludeert de 
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Sociaal-Economische Raad (2021) dan ook dat in combinatie met de grote transities – de 
energietransitie, de overgang naar een circulaire economie en de digitale transitie – nog 
meer zal worden gevraagd van het aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt (Sociaal-
Economische Raad, 2021). 

Ik ga deze analyses vanzelfsprekend hier niet allemaal overdoen. Dat zou aanmatigend 
zijn en van weinig respect getuigen voor het fundamentele karakter waarmee de 
adviescommissies hebben gewerkt. 

Mij viel vooral het volgende op. In de honderden pagina’s tellende rapporten komt het 
woord regio, of vervoegingen daarvan, maar zeven keer voor. Zeven keer! En dat terwijl 
in een geglobaliseerde wereld steden en regio’s de plekken zijn voor de ontwikkeling van 
ideeën, innovatie en ondernemerschap (WRR, 2013; Moretti, 2012). En daarbij zijn die 
verwijzingen ook nog weinig zeggend en leggen ze hooguit de nadruk op de uitvoering 
en de coördinatie van beleid in de regio. Het gaat over effectieve arbeidsbemiddeling 
en personeelsvoorziening, hoewel dit verder nauwelijks wordt geproblematiseerd. 
De arbeidsmarkt is klaarblijkelijk plaatsneutraal. Regionale verschillen zijn er niet of doen 
er niet toe. En dat terwijl de economische, maatschappelijke en bestuurlijke werkelijkheid 
zich in toenemende mate manifesteert op regionaal niveau. Wanneer we ons daar geen 
rekenschap van geven, verzuimen we de potentie van de regio te benutten en laten we geld 
liggen (Studiegroep Openbaar Bestuur, 2014).

Vanzelfsprekend worden de contouren van regionaal arbeidsmarktbeleid begrenst 
door landelijke wet- en regelgeving, institutionele kaders, loononderhandelingen en 
arbeidsverhoudingen. Natuurlijk kunnen we een semantische discussie voeren over 
wanneer een regio een regio is. Maar er zijn drie redenen waarom de regio meer aandacht 
verdient dan het nu in de landelijke beleidsdiscussie krijgt. In de eerste plaats bevindt 
het talent zich in de regio en is het zoekgedrag en de reisbereidheid van dit talent over 
het algemeen beperkt tot deze regio (Preece, 2017; Tordoir, Poorthuis & Renooy, 2015; 
Vermeulen, 2006). Of zoals voormalig bestuurslid van het Noorderpoortcollege Hindrik 
Schollema het uitdrukte, de arbeidsmarkt voor een gemiddelde MBO-er wordt begrensd 
door de afstand die hij of zij met de brommer kan afleggen. In de tweede plaats hangt 
het verdienvermogen en de werkgelegenheid in de regio af van de specifieke sector- en 
bedrijvenstructuur en de fysieke infrastructuur van onder meer gebouwen, wegen en 
spoorwegen en havens (Raspe et al., 2017; McCann, 2013; OECD, 2011). En vanwege allerlei 
kenmerken past dit regionale kapitaal zich niet makkelijk aan de economische conjunctuur 
aan (McCann, 2013). Het opvangen van conjuncturele schokken, of de veerkracht zoals we 
dat tegenwoordig noemen, zal dus in de regio moeten gebeuren. In de derde plaats ligt het 
coördinerende vermogen om van oudsher verkokerde domeinen economie, onderwijs en 
sociale zekerheid bij elkaar te brengen in de regio (Studiegroep Openbaar Bestuur, 2014). 
Daar bevinden zich de ecosystemen, de organisaties en de mensen die het samen moeten 
doen. 
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Verwijzingen naar regio in toonaangevende landelijke 
adviesrapporten

In het rapport ‘ In wat voor land willen wij werken’(2021) van de Commissie 
Borstlap wordt één keer op pagina 13 een aanbeveling gedaan om te komen tot 
een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid:‘Dit wordt ondersteund door breed 
toegankelijke loopbaanwinkels en publiek-private samenwerkingsverbanden waarin 
werkgevers, vakbonden, onderwijsinstellingen, uitzendbedrijven, gemeenten en het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zich samen sterk maken voor 
een effectieve arbeidsbemiddeling en een sluitende personeelsvoorziening in de 
arbeidsmarktregio’. De tweede keer op pagina 82, opnieuw bij de inzet van proactief, 
activerend arbeidsmarktbeleid, valt het woord Regiodeals. 

In het WRR-rapport ‘Het betere werk: de nieuwe maatschappelijke opdracht’ (2021) 
maakt de WRR op pagina 153 melding dat de verschillen op de arbeidsmarkt groot zijn en 
verwijst daarbij in een voetnoot naar een rapport van Weterings et al. (2019) dat verderop 
ook aan bod komt. Op pagina 159 het citaat: ‘Daarom is het van belang niet te wachten 
tot mensen in een baan ‘overtollig’ worden verklaard, maar vroegtijdig in te zetten op 
de overgang ‘van werk naar werk’ en hierbij, ver voordat de ontslagen plaatsvinden, 
verschillende partijen, zoals het UWV en regionale samenwerkingspartners, te 
betrekken.’ En tot slot op p. 194: ‘Nieuwe technologie kan het aantrekkelijker maken om 
delen van de productie dichter bij elkaar in regio’s te organiseren.’

In het SCP-rapport ‘De veranderende wereld van werk: een verkenning van de kwaliteit 
van werk in de toekomst’ (2021) constateert het SCP op pagina 47: ‘Het belang van 
zeggenschap en duurzame relaties in combinatie met de zorgen die hieromtrent 
bestaan, betekent dat dit een centraal aandachtspunt in discussies over de toekomst 
van werk zou moeten zijn. Door binnen organisaties en op regionaal en landelijk niveau 
blijvend risico’s in kaart te brengen en naar oplossingen te zoeken kan dit deels worden 
bijgestuurd.’

In het vervolg zal ik met u de contouren schetsen van hoe een dergelijk regionaal 
arbeidsmarktbeleid eruit kan zien en wat daarvoor nodig is. Ik stel mijzelf daarbij de vraag: 
Wat is er regionaal aan de arbeidsmarkt en hoe zou dat beleid er in de regio uit kunnen 
zien? 

1
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En om maar gelijk de conclusie te verklappen, ik wil vooral drie zaken benadrukken. 

1.  Regionaal arbeidsmarktbeleid is meer dan landelijke wet- en regelgeving, 
loononderhandelingen en arbeidsverhoudingen. Sterker nog, nu meer dan ooit komt het 
aan op integraal gecoördineerd beleid. Om juist in de regio de verbindingen te leggen 
tussen de van oudsher gescheiden domeinen: economie & ondernemerschap, onderwijs 
& ontwikkeling en sociale zekerheid & participatie.

2.  Regionaal arbeidsmarktbeleid is meer dan de focus op een goede, doelmatige 
match op de arbeidsmarkt. Net als in het strategisch personeelsbeleid zou regionaal 
beleid zich meer moeten richten op de transitionele arbeidsmarkt; op loopbanen, 
carrières en transities. In navolging van Human Resource Management zouden we 
het ook Regionaal Resource Management kunnen noemen. Of Regionale Duurzame 
Inzetbaarheid. Immers, waarom denkt een groot bedrijf wel na over de lange termijn 
inzetbaarheid van haar personeel aan de hand van de taken die moeten gebeuren, maar 
een regio niet?

3.  Het bestuurlijke probleemeigenaarschap over de regionale arbeidsmarkt is al decennia 
gefragmenteerd. Moeten we niet toe naar een regionaal arbeidsmarktcontract als 
vertaalslag van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van belangenorganisaties voor 
de arbeidsmarkt van de toekomst? Regie, financiering en doorzettingsmacht zou 
niet moeten worden versplinterd over tal van overlegorganen die hun bestaansrecht 
ontlenen aan financieringsstromen of beleidsdomeinen.

Ik bouw mijn verhaal in drie delen op. In het eerste deel ga ik vooral in op definitiekwesties 
van de arbeidsmarkt en de fundamentele vraag: wat is er nou regionaal aan de 
arbeidsmarkt? In het tweede deel geef ik de ingrediënten aan van een dergelijk beleid. 
Daarmee is het nog niet direct een maaltijdsoep, want hoe de ingrediënten moeten worden 
gemengd, hangt af van de specifieke regionale omstandigheden. Ik ga achtereenvolgens in 
op de doelen, governance en nabijheid en enkele programmalijnen. In het derde deel sta ik 
nog even kort stil bij de invulling van het lectoraat. En hoewel mijn betoog betrekking heeft 
op regio’s in het algemeen, gebruik ik voorbeelden uit Noord-Nederland omdat wij nu hier 
zijn.
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1. Relevantie 

1.1 Definities en afbakening 

1.1.1 Arbeidsmarkt in enge zin

De arbeidsmarkt in enge zin bestaat uit een aanbieder en een vrager van arbeid, zie figuur 
1. De aanbieder is een (werkloos) werkzoekende of een werkende die ander werk zoekt, 
de vrager is een werkgever met een vacature. Er zijn in de kern drie zaken van belang. 
In de eerste plaats moeten vragen en aanbieder elkaar kunnen vinden en ontmoeten. 
Informatie is hier vanzelfsprekend cruciaal en een tekort aan informatie wordt ook als 
een van de belangrijkste redenen gezien voor het bestaan van kwalitatieve mismatches 
op de arbeidsmarkt (Dekker, 2021; Koolmees, 2018; Glebbeek et al., 1998). In de tweede 
plaats moet er een beoordeling plaatsvinden, een wederzijdse assessment, waarbij vrager 
en aanbieder als het ware proeven of ze bij elkaar passen en tot een uitruil komen van 
gevraagde en te investeren tijd. Daarbij spelen de kwaliteiten van de aanbieder in termen 
van opleiding, vaardigheden of skills een rol. Net als de werkzaamheden die worden 
gevraagd in termen van taken en activiteiten. Dat proeven is belangrijk omdat arbeid 
een ervaringsgoed is: je weet pas wat je in huis hebt op het moment dat je het ervaren 
hebt. Om een mismatch te vermijden en niet het risico op een kat in de zak te lopen, 
kijken we naar verschillende signalen. Opleiding vervult traditioneel deze rol maar deze 
wordt tegenwoordig steeds meer overgenomen door de vaardigheden van mensen te 
inventariseren en te beoordelen. Omgekeerd worden beroepen ontleed in benodigde 
competenties zodat ze kunnen worden gematched aan wat mensen kunnen. Deze op 
vaardigheden gebaseerde strategieën (skills-based strategies) hebben tegenwoordig een 
prominente plaats in de arbeidsmarkt van de toekomst (Ballafkih, Post, Van Genabeek 
& Sanders (red.), 2021; OECD, 2021a; World Economic Forum, 2019). Tot slot moeten de 
vrager en aanbieder een prijs overeenkomen – loon of salaris, arbeidsvoorwaarden – om tot 
een ruil te komen. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan is er sprake van een match. Zo 
kunnen we de arbeidsmarkt dus typeren als ‘het totaal van processen dat plaats vindt tussen 
de vragers en aanbieders van arbeidsprestaties, waardoor zowel de ruil als de prijsvorming 
van de desbetreffende arbeidsprestaties tot stand komen (Ter Hoeven, 1963: 9). In het 
meest recente lesmateriaal wordt de arbeidsmarkt ook wel als volgt omschreven: ‘By 
labor market we mean a market where a quantity of labor services, corresponding to tasks 
specified in an unfilled assignment of job description (vacant job), is offered in exchange for 
a price or renumeration, called wage’ (Boeri & Van Ours, 2021: 7).
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Figuur 1 De arbeidsmarkt in enge zin. Bron: Glebbeek et al., 1998.

De regels rond dit spel van vragers en aanbieders zijn in vele theorieën beschreven waarbij 
de baan-zoek-theorie wel de belangrijkste is (Faggian, 2021; Boeri & Van Ours, 2021). 
Actoren handelen rationeel, zijn goed geïnformeerd en streven naar maximale opbrengsten. 
Hierbij is het reserveringsloon cruciaal, namelijk het laagste loon waartegen een werknemer 
bereid is om een bepaald soort werk te accepteren. 

1.1.2 Arbeidsmarkt in ruime zin

De arbeidsmarkt in ruime zin kunnen we ons voorstellen wanneer we andere domeinen 
en aspecten die een directe invloed hebben op de kwantiteit en kwaliteit van vraag en 
aanbod bij de arbeidsmarkt meewegen: onderwijs, economie, sociale zekerheid enz. Figuur 
2 geeft een overzicht. Om te beginnen hebben zowel aanbieders als vragers alternatieven 
voor het betreden van de arbeidsmarkt. Aanbieders van arbeid kunnen investeren in 
de eigen kwaliteit via scholing of zich al dan niet gedwongen geheel of gedeeltelijk 
terugtrekken van de arbeidsmarkt. Zij kunnen in dat geval gebruik maken van sociale 
zekerheid en sociale voorzieningen. Aanbieders zullen handelen op basis van informatie 
die zij hebben of adviezen die zij krijgen aangereikt. Vragers op de arbeidsmarkt hebben 
ook alternatieven. Zij kunnen investeren in nieuwe of kapitaalintensieve productiewijzen 
of hun arbeidsorganisatie anders inrichten. Zij kunnen expliciet de keuze maken tussen 
mensen extern te rekruteren of ze zelf op te leiden, een keuze die vanzelfsprekend wordt 
beïnvloed door de landelijke institutionele en onderwijsomgeving (Van Lieshout, 2008). 
Immers, waarom zou een bedrijf zelf mensen opleiden wanneer daarin door reguliere 
onderwijsinstellingen wordt voorzien?  

De arbeidsmarkt in ruime zin laat ook zien dat wanneer we het hebben over de huidige 
krapte op de arbeidsmarkt – of in algemene zin de aansluitingsproblematiek tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt - we dat niet eenvoudigweg kunnen afdoen als een kwantitatief 
vraagstuk – een tekort aan banen of aanbieders – of een kwalitatief vraagstuk – een 
discrepantie tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden. Er kan ook sprake zijn van 
informatieproblemen, ruimtelijke aansluitingsproblemen, institutionele obstakels, wervings- 
en selectieproblemen waaronder discriminatie, en simpelweg prijsobstakels (Van Lieshout, 
2008; Van Hoof, 1987). 

Prijs

Assessment/
inschatting

Aanbieder van 
arbeid

Vrager van 
arbeid

Ontmoeting
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Het tweede dat de arbeidsmarkt in ruime zin laat zien is dat het lastig wordt de arbeidsmarkt 
als een geisoleerde ‘markt’ te beschouwen vanwege de samenloop met de vele 
verschillende beleidsdomeinen, informatiestromen en alternatieven die mensen hebben 
om zich op de arbeidsmarkt te bewegen. De arbeidsmarkt is geen markt waarbij goederen 
worden verhandeld, maar een sociale institutie waarbij het aanpassingsvermogen via 
loonflexibiliteit beperkt is (Boeri & Van Ours, 2021; Dekker, 2021; Schmid, 1998). Dekker 
(2021) spreekt zelfs over een complex adaptief systeem waarbij zowel interacties tussen 
actoren als padafhankelijkheid een belangrijke rol spelen. Ik deel dat. Vooral in regio’s spelen 
persoonlijke verhoudingen, belangen, cultuur en geschiedenis een belangrijke rol. Daarbij 
hebben we ook in toenemende mate het inzicht dat mensen niet altijd rationeel handelen 
of dat iets bedenken nog niet hetzelfde is als iets doen. In ons denken over de arbeidsmarkt 
moeten we wel degelijk stil staan bij het feit dat denkvermogen en doe-vermogen van 
individuen twee verschillende dingen zijn, dat prikkels van buitenaf de interne motivatie 
kunnen verstoren en dat wederkerigheid en vertrouwen positief gedrag uitlokken (Dekker, 
2021; Edzes et al, 2021; Tiemeyer et al., 2009).

Figuur 2 De arbeidsmarkt in ruime zin. Bron: Glebbeek et al., 1998.
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1.1.3 Transities, instituties en levenslopen

Regels normeren het verkeer op de arbeidsmarkt: het arbeidsrecht, het sociale 
zekerheidsrecht en belastingregels. Instituties en mensbeelden fungeren als stoplichten, 
verkeersagenten en kruispunten die sommige routes en afslagen op de arbeidsmarkt 
aantrekkelijker maken en andere als doodlopende wegen markeren. Het loonbeleid 
wordt steeds meer bepaald door werkgevers op sectoraal en bedrijfsniveau en verandert 
loonflexibiliteit in loonmatiging (Been, Keune & Tros, 2019). In de Nederlandse polder 
hebben sectoren en branches niet altijd dezelfde belangen wat langetermijninvesteringen 
in bijvoorbeeld leven lang ontwikkelen of duurzame inzetbaarheid kan vertragen (Tros, De 
Beer, Verhoeff & Hazen, 2019). 

De moderne arbeidsmarkt is divers en gefragmenteerd (Been, Keune & Tros, 2019). Divers 
in de zin van de groeiende participatie van vrouwen, ouderen en arbeidsmigranten. 
Gefragmenteerd door de snelle toename van flexibele arbeid (WRR, 2021; Commissie-
Borstlap, 2021; Been et al., 2019). De Commissie-Borstlap spreekt niet voor niets dat we 
het aantal arbeidscontracten terug moeten brengen naar drie rijbanen met heldere criteria: 
arbeidscontracten voor (on)bepaalde tijd, zelfstandigen en werknemers op uitzendbasis.

Die fragmentatie zien we tegenwoordig ook gedurende de levensloop (Edzes et al, 
2015). De tijd dat mensen in het zogenaamde drie-fasenmodel van opleiding-werk-
pensioen het leven doorstonden, ligt achter ons. Schmid (1998) bracht ons eind jaren 
’70 al het zogenaamde transitionele arbeidsmarktmodel waarbij hij liet zien dat er meer 
sociaaleconomische statussen zijn. Mensen kunnen ook werkloos zijn, zorgverplichtingen 
hebben of eigen ondernemer zijn. Zijn argument is dat de grenzen tussen de arbeidsmarkt 
en andere sociale systemen opener moeten worden. Op die manier zou de toekomstige 
inzetbaarheid kunnen worden behouden en worden vergroot. Mensen wisselen immers van 
baan, gaan van flexcontract naar een vast dienstverband of combineren meerdere banen, 
ze veranderen van sociaaleconomische positie, gaan door als zelfstandige of juist failliet, ze 
combineren studie met werk of zorg, of verhuizen van de ene plaats naar de andere. Kortom 
ze maken meerdere transities door gedurende hun productieve levensfase tussen 15-67 
jaar (Scott & Gratton, 2021; Edzes et al, 2015). Door Scott & Gratton wordt dit ook wel het 
meervoudig fasenmodel (multistage life model) genoemd.
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Figuur 3 Fasen gedurende de levensloop

1.2 Waarom regio centraal stellen?

1.2.1 Ruimtelijke verschillen in kansen en uitkomsten

Nu we in grote lijnen de arbeidsmarkt hebben geschetst, kunnen we naar onze eerste 
hoofdvraag. Waarom is het van belang om de regio centraal te stellen wanneer we het over 
de arbeidsmarkt hebben? 

Laten we beginnen met een voorbeeld. In een paper over regionale werkzekerheid 
hebben Weterings, Middeldorp en Van den Berge (2018) loopbanen van schoolverlaters 
onderzocht. Daarvoor zijn alle personen geselecteerd die in de periode 2007-2009 een 
opleiding verlieten (met of zonder diploma) en in het jaar van schoolverlaten tussen de 17 en 
25 jaar oud waren.1 Vervolgens is gekeken naar hoe de carrière zich gedurende vijf jaren na 
aanvang van de eerste baan heeft ontwikkeld. In de enorme complexiteit en veelvormigheid 
van loopbanen zijn met statistische hulpmiddelen drie clusters van loopbanen 
geïdentificeerd: een stabiel, vast arbeidscontract; een stabiel, flexibel arbeidscontract 
en een instabiel, flexibel arbeidscontract. Vervolgens is gekeken naar waar deze 
loopbaanpatronen voorkomen. Hierbij is een onderscheid gemaakt in arbeidsmarktregio’s. 

1 Voor deze studie zijn alleen schoolverlaters met een startkwalificatie (minimaal een diploma havo, vwo, mbo-niveau 2 of hoger) 

geselecteerd. Daarnaast zijn alleen personen geselecteerd die binnen één jaar een baan hebben gevonden en in de vijf jaar daarna 

niet opnieuw een opleiding zijn gaan volgen. Iemand heeft een baan gevonden als de hoofdbron van inkomen in een maand is 

veranderd in ‘werknemer’ of ‘zelfstandige’ en als iemand minimaal het minimuminkomen verdiende. Zie: Weterings et al., 2018.
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Zonder al te veel op de details in te gaan valt vooral op dat werkzekere loopbanen – hier 
voorgesteld in het meest linkse kaartje - in Noord-Nederland – net als in andere perifere 
gebieden – minder zijn dan in de randstad. Omgekeerd worden diezelfde gebieden juist 
gekenmerkt door instabiele, flexibele banen. 

Deze carrièrepaden zijn natuurlijk een illustratie van meer hardnekkige regionale 
verschillen. Ter Weel et al. (2019) laten bijvoorbeeld zien dat de regio waarin iemand 
opgroeit, effect heeft op latere sociaal economische uitkomsten. En dat wanneer je wieg in 
Oost-Groningen staat, je latere loon of inkomen lager is dan wanneer je in een economische 
gunstige regio wordt grootgebracht.2 Tegenwoordig meten we die in zogenaamde Brede 
Welvaartsindicatoren. Figuur 5 geeft het aantal indicatoren waar een gebied goed of slecht 
op scoort. Hoe groener, hoe meer indicatoren waar de regio goed op scoort en hoe beter 
de brede welvaart. Figuur 6 laat zien dat het Noorden, maar ook meer rurale gebieden, 
achterlopen in brede welvaart. Wanneer wordt gecorrigeerd voor de voorkeuren die 
de regionale bevolking heeft voor bepaald type indicatoren, bijvoorbeeld huisvesting, 
inkomen of gezondheid, dan is de brede welvaart in de provincie Groningen vooral lager 
dan het landelijk gemiddelde, vanwege de werkgelegenheid (Van Ooyen et al., 2021). 
Ter vergelijking, de kaart rechts laat zien hoeveel geld er in verhouding vanuit het Rijk 
naar gemeenten gaat voor de financiering van uitkeringen en voorzieningen. Regionale 

2 Vgl: www.kansenatlas.nl 

Figuur 4 Carrièrepaden van schoolverlaters. Bron: Weterings, Middeldorp en Van den Berge, 2018.

Aandeel schoolverlaters ten opzichte van nationaal gemiddelde

■ Minder
■ 
■ Nationaal gemiddelde
■ 
■ Meer

Data hebben betrekking op schoolverlaters  
tussen 2006 en 2009

Bron: CBS 2018; bewerking PBL 

Schoolverlaters per carièrepad

Stabiel vast Stabiel flex Instabiel flex

https://kansenatlas.seo.nl/persoonlijk_inkomen/26/alles/alles/alles
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verschillen vertalen zich namelijk niet alleen naar brede welvaart, maar ook naar financiële 
compensatie voor het tekortschieten daarvan.

1.2.2 Zijn die verschillen een probleem?

Zijn die verschillen een probleem? Wel wanneer deze verschillen leiden tot vormen van 
regionaal maatschappelijk onbehagen die te verklaren zijn door de samenstelling van 
de bevolking in die gebieden. Of door specifieke maatschappelijke problematiek die 
zich voordoet en door hardnekkige gevoelens van ‘er niet toe doen’, verwaarlozing en als 
minderwaardig beschouwd worden’(Van den Berg & Kok, 2021: 7). Weterings, Buitelaar & 
Edzes (2019) betogen dat hier op twee manieren naar kan worden gekeken. Vanuit een 
instrumenteel motief is de vraag relevant of deze regionale kansenongelijkheid invloed 
heeft op andere (maatschappelijke) fenomenen, zoals de economische ontwikkeling of 
gezondheid in Nederland. Het antwoord daarop is: ja, dat is zo. Vanuit een intrinsiek motief 
gaat het om de rechtvaardigheid van die ongelijkheid zelf. Kansenongelijkheid wordt in 
het algemeen als onrechtvaardig gezien, wanneer mensen zelf niets kunnen doen om die 
ongelijkheid op te heffen. Iedereen moet de kans worden geboden om zichzelf te kunnen 
ontwikkelen en dan moet het niet uitmaken waar de wieg staat. Of wanneer de huizenmarkt 
tegen zit. Kortom, in veel gevallen kunnen regionale verschillen in werkzekerheid als 
onrechtvaardig worden beschouwd. 

■ Minder dan 2 (indicatoren)
■ 2 tot 5 (indicatoren)
■ 5 tot 10 (indicatoren)
■ 10 tot 15 (indicatoren)
■ 15 or meer (indicatoren)

■ Lager dan -40
■ -40 tot -32,5
■ -32,5 tot -25
■ -25 tot -17,5 

■ -17,5 tot -10
■ -10 tot 5
■ 5 tot 30
■ 30 of hoger

Figuren 5 (kaart links) en 6 (kaart rechts). Kaart links: Indicatoren bovenaan de ranglijst Brede Welvaart 2021. 
De kaart toont het aantal indicatoren waarvoor een gemeente behoort tot het bovenste kwart van de ranglijst. 
Bron: CBS, regionale monitor Brede Welvaart. https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/regionale-monitor-brede-
welvaart. Geraadpleegd op 23 februari 2022. Kaart rechts: Totaalbedrag aan uitkeringen per inwoner, uitgedrukt als 
procentuele afwijking van het landelijk gemiddelde, 2019. Bron: Toolsema & Allers, 2020. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/regionale-monitor-brede-welvaart
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/regionale-monitor-brede-welvaart
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Deze regionale onrechtvaardigheid speelt breder in de economische geografie en is zelfs 
onderdeel van een fundamenteel debat (zie tabel 1). Er zijn hier eigenlijk twee posities 
denkbaar (Pike et al., 2017; OECD, 2011). De ene positie stelt dat regio’s er eigenlijk niet 
toe doen. Net als dat in het economische beleid ook vaak wordt gevonden dat regio’s er 
niet toe doen. Het argument is hier klassiek economisch en stelt dat kapitaal en arbeid 
perfect mobiel zijn, dat er geen kosten zijn verbonden aan deze mobiliteit en dat keuzes 
van individuen rationaal zijn, gebaseerd op volledige informatie en gericht op winst- en 
nutsmaximalisatie. Wanneer aan deze voorwaarden niet wordt voldaan is er sprake van 
marktfalen en ontstaat een reden voor overheidsingrijpen. Van de economische geografie 
leren we dat als gevolg van deze processen verschillen tussen regio’s ontstaan en zelfs 
groter kunnen worden. Vooral agglomeratievorming – dus de clustering van economische 
activiteiten in steden – ontstaat door een combinatie van geconcentreerde aanwezigheid 
van menselijk kapitaal, uitwisseling van kennis tussen bedrijven en ondersteunende 
industrieën en diensten. De productiviteit en innovatie die dit oplevert zorgt op haar beurt 
dat de aantrekkelijkheid van de regio wordt vergroot, wat weer leidt tot de aantrekking van 
kapitaal en menskracht. Dat daardoor in de tijd toenemende ongelijkheid ontstaat tussen 
regio’s, wordt in de theorievorming wel verklaard, maar is niet per definitie reden voor 
overheidsingrijpen. Immers de voordelen in termen van efficiency en groei wegen op tegen 
de nadelen. Economische groei, werkgelegenheid en welvaart kan nu eenmaal niet allemaal 
in alle regio’s in dezelfde snelheid plaatsvinden. Economisch en sociaal beleid zouden 
plaatsneutraal moeten zijn. 

Strikt genomen is dit de positie van de Rijksoverheid de afgelopen 15 jaren. Volgens dit 
uitgangspunt is het beter te investeren in Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid 
dan in regio’s omdat met topsectoren – lees: Energie, Health, Agri- & Food, Water, High Tech 
Systemen en Materialen, enz. - je internationaal kunt excelleren en de concurrentiekracht 
van ons land als geheel kunt verhogen (Blok, 2021). Dat de topsectoren in termen van 
werkgelegenheid slechts een vijfde van de totale werkgelegenheid beslaan (Centraal 
Bureau voor de Statistiek, 2018) en dat deze topsectoren in termen van werkgelegenheid 
ruimtelijk ongelijk zijn verdeeld (Van Dongen, Jonkeren & Raspe, 2014; Koster & Edzes, 2011; 
Edzes, Van Dijk & Rijnks, 2012) wordt in het Rijksbeleid voor kennisgeving aangenomen. 

De tweede positie stelt dat plaatsgebonden beleid juist nodig is omdat dit de enige manier 
is om hardnekkige achterstanden in regio’s tegen te gaan en niet in de centrifugale krachten 
terecht te komen waarbij de ene regio steeds krachtiger wordt ten koste van de andere 
(Pike et al., 2018; OECD, 2011). Dit is de positie van het Europese cohesiebeleid sinds 2014 
tot op heden (European Commission, 2021). Regio’s verschillen in economische structuur, 
geschiedenis en cultuur en instituties en samenwerkingsverbanden. Alleen door rekening 
te houden met deze specifieke regionale context wordt de effectiviteit en efficiency 
van beleid vergroot. Daar komt bij dat arbeid niet zo footloose, of mobiel is als in de neo-
klassieke theorie wordt verondersteld. In de praktijk hebben werkzoekenden een binding 
met de thuisregio of zijn ze ‘opgesloten’ omdat ze niet kunnen vertrekken. Mobiliteit van 
arbeidskrachten als middel om verschillen tussen regio’s te verevenen komt dan ook maar 
gedeeltelijk voor. Onze noordelijke onderwijsinstellingen – van hoger tot lager onderwijs – 
hebben dan ook vooral een regionaal verzorgingsgebied waarbij moet worden opgetekend 
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dat het verzorgingsgebied groter wordt naarmate het opleidingsniveau stijgt (Venhorst, Van 
Dijk & Wissen, 2010).  

Tabel 1  People and place based approached. OECD, 2011.

Peoplebased Placebased

Basis Spatially-blind or neutral Context sensitive

Design Without explicit consideration of 

space and place

With explicit consideration of space 

and place

Focus People Place

Emphasis Economic mechanisms 

generalisable across space

Context, history and path 

dependency

Examples Universal and space-neutral 

framework policies including social 

services (education, health) and 

infrastructure

Tailored programmes and policy 

mixes appropriate to particular local 

and regional context and histories

In de regio manifesteert zich de economische, maatschappelijke en bestuurlijke 
werkelijkheid. Burgers en bedrijven wonen en opereren in de regio, ook al oriënteren ze in 
hun werk misschien op een wereldmarkt in een internationaal netwerk. Regionale, nationale 
en internationale regels en resources kunnen hen daarbij helpen (of hinderen). In de regio 
concentreert zich de onvoorspelbaarheid van ontwikkelingen en de grote snelheid van 
veranderingen die vragen om een groot adaptief vermogen van het bestuur. En vanwege 
de verwevenheid van belangen zullen bestuurders de verbindingen moeten kunnen 
leggen tussen verschillende partijen binnen de economie, tussen bedrijven en kennis  en 
onderwijsinstellingen en tussen de verschillende overheidslagen (Van Dijk & Edzes, 2016; 
Studiegroep Openbaar Bestuur, 2014; WRR, 2013).
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2. Raamwerk voor regionaal 
arbeidsmarktbeleid

2.1 Doelen en ontwerpcriteria

Hoe zou dat beleid er dan uit moeten zien? Laten we beginnen met de doelen en criteria 
voor ontwerp. 

De huidige arbeidsmarkt is krap (UWV, 2021).3 Niet onverwacht, want de prognose 
dat in bepaalde sectoren de vraag om gekwalificeerd personeel wel eens groter zou 
kunnen zijn dan het aanbod, is niet van vandaag of gisteren. Tot aan 2026 voorspelt het 
Researchcentrum voor Onderwijs & Arbeidsmarkt knelpunten voor beroepen in het 
onderwijs, de zorg, techniek en ICT. Voor de bouwberoepen worden over 6 jaar geen 
knelpunten meer verwacht, voor de overige beroepen in de techniek wel. Over het 
algemeen geldt dat de arbeidsmarktperspectieven voor hoger opgeleiden gunstiger zijn 
dan voor lager opgeleiden (Bakens et al., 2021).

Momenteel schreeuwen in veel sectoren werkgevers om personeel, vaak nadat ze als gevolg 
van de corona-crisis of eerdere crises juist afscheid hebben genomen van personeel omdat 
ze overtollig waren. Niettemin neemt de huidige dynamiek op de arbeidsmarkt het zicht 
weg op onderliggende structurele veranderingen. Ik noem er vier.

1.  Vanwege demografische ontwikkelingen zullen we het werk de komende periode met 
minder mensen moeten gaan uitvoeren. In de Stand van het Noorden 2021 (Doets et al., 
2021) over het afgelopen jaar is becijferd dat de beroepsbevolking de komende 30 jaar 
in Noord-Nederland met 150.000 personen krimpt. Hetzelfde werk doen met minder 
mensen kan alleen door verhoging van de arbeidsproductiviteit, door alle menskracht te 
benutten die beschikbaar is of vanuit buiten de regio kan worden geworven. 

2.  Tegelijk verandert de banenstructuur. Als gevolg van informatisering en robotisering 
verdwijnen banen en zullen nieuwe ontstaan. Tegenover minder mensen en een oudere 
beroepsbevolking als gevolg van demografische veranderingen staan dus ook minder 
traditionele banen en ontstaan nieuwe functies en taken (Cnossen, 2022). Hoe dit 
proces zich zal voltrekken en wat hiervan de betekenis is voor de regionale arbeidsmarkt 
zal nauw moeten worden gemonitord. 

3 https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/prognose-trends/ondanks-coronacrisis-krappe-arbeidsmarkt-2021. Geraadpleegd 

op 16 februari 2022. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/07/arbeidsmarkt-in-vierde-kwartaal-2021-nog-krapper. 

Geraadpleegd op 16 februari 2022.

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/prognose-trends/ondanks-coronacrisis-krappe-arbeidsmarkt-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/07/arbeidsmarkt-in-vierde-kwartaal-2021-nog-krapper
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3.  Onder invloed van technologie verandert ook de wijze waarop en vooral waar we werken, 
leren en wonen (OECD, 2021a, 2021b, 2020a, 2020b; Josten & Merens, 2021). Als we 
iets van de corona pandemie hebben geleerd dan is het wel dat fysieke aanwezigheid 
niet altijd nodig is voor onderwijs, werk en sociale contacten (Josten & Merens, 2021). En 
aangezien dit verschilt per sector en sectoren verschillen tussen regio’s, verschillen ook 
regio’s in de wijze waarop dit impact gaat hebben. 

4.  Fysieke nabijheid is juist wel weer van belang voor innovatie en doelmatigheid van 
organiseren. In elkaars nabijheid zullen mensen en organisaties snel van elkaar kunnen 
leren en kunnen afkijken (Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie 
(AWTI), 2021; WRR, 2013). Deze grondreden is onder meer de basis voor economische 
clusters, fysieke en geïntegreerde campussen, innovatiewerkplaatsen en Praktijkleer en 
Oriëntatiecentra. Schaaleffecten, netwerkeffecten en kennisoverdracht liggen aan de 
basis van wat we tegenwoordig ecosystemen noemen. We zien hier in toenemende mate 
de integratie tussen innovatie, bedrijvigheid, onderwijs en ontwikkeling plaatsvinden.
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Werken aan Ontwikkeling in de provincie Groningen

In maart 2021 hebben bestuurders van gemeenten in de Arbeidsmarktregio Groningen, 
provincie, de kennisinstellingen van het Middelbaar en Hoger Onderwijs, het UVW, 
regionale Werkgevers- en werknemersorganisaties hun handtekening gezet onder het 
programmavoorstel Werken aan Ontwikkeling. Dit vierjarige programma schetst de 
programmalijnen voor investeringen in de regionale arbeidsmarkt en dient ook als kader 
voor het thema Leren en Werken binnen het Nationaal Programma Groningen. In dit 
unieke samenwerkingsverband worden de volgende vijf uitdagingen geschetst.
1.  Een transitie van een (overwegend) initieel onderwijsbestel naar een leven lang 

ontwikkelen 
2.  Een sterkere verbinding tussen leren en werken 
3.  Betrouwbare informatie over gerichte ontwikkeling 
4.  Versterking van de samenwerking tussen alle partijen op de arbeidsmarkt 
5.  Versterking van de leercultuur 

De doelstelling die in het programma worden genoemd zijn de volgende.
1.  Een regio waarin méér mensen duurzaam economisch zelfstandig zijn 
2.  Een sociaaleconomisch sterkere regio 
3.  Een regio waarin een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend is 
4.  Een regio waarin de schotten binnen en tussen onderwijs, overheid en bedrijven 

zijn verdwenen 
5.  Een regio die talent ontwikkelt, behoudt en aantrekt 

Op basis van het levensloopperspectief zijn 6 programmalijnen geïdentificeerd. 
1.  Funderend onderwijs
2.  Kwalificerend onderwijs
3.  Werving, selectie & matching
4.  Ondernemen
5.  Inclusieve arbeidsmarkt
6.  Lerende regio

Momenteel worden vanuit het programma en met financiering van het NPG tien 
projecten gefinancierd gericht op funderend onderwijs (Tijd voor Toekomst-Verlengde 
schooldag), kwalificerend onderwijs (Kansrijke Groningers, Waterstof Werkt), Innovatie & 
ondernemerschap ( Innovatiehub, Venturelab), Werkenden en werkzoekenden (Kansen 
voor Vakmanschap, Kansrijk Opleiden), innovatieve samenwerking (Verbindingsfonds) 
en burgers in zijn algemeenheid (Digitale Academie). Talent in de Regio tot slot is het 
kennisontwikkelingsproject.

2

https://www.werkinzicht.nl/wp-content/uploads/2020/06/DF_RV1_NPG_Werkenaanontwikkeling_2020.pdf
https://nationaalprogrammagroningen.nl/app/uploads/2019/10/programmakader-nationaal-programma-groningen-11-oktober-2021.pdf
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Talent in de Regio  

Talent in de regio wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van het Marian van Os 
Centre of Expertise Ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen en de vakgroep 
Economische Geografie van de Rijksuniversiteit Groningen. Het programma is ontstaan 
vanuit het Akkoord van Groningen met als doel om talent in en voor de regio te werven, 
op te leiden, te binden en te ontwikkelen om

 op de korte termijn aan de vraagbehoefte te kunnen voldoen 
 op de lange termijn te anticiperen op structurele veranderingen op de arbeidsmarkt
 innovatie in economische activiteiten aan te jagen en te implementeren

Beleid veronderstelt invloed of een zekere vorm van maakbaarheid en planbaarheid. 
Niet voor niets richten we ons dan op korte termijn op successen waarbij doelmatigheid 
voorop staat. Een snelle, doelmatige re-integratie op de arbeidsmarkt, zonder stil te staan 
bij de duurzaamheid op lange termijn. Of aanbieden van opleidingen voor de vacatures 
van vandaag. Zeker voor het onderwijs geldt dat deze doel- en planmatigheid statisch 
is, sterk leunt op de kwalificaties van vandaag en modelmatig-data gedreven is (Van 
Lieshout, Kamphuis & Jellema & Wilthagen, 2005). Van Hoof (1987) stelde daar eind 
jaren 80 al tegenover dat het verstandiger is te kiezen voor een flexibiliteitsstrategie 
waarbij beroepsopleidingen minder gespecialiseerd zijn en juist op de werkvloer moeten 
worden verworven. En hij pleitte voor de aanwezigheid voor faciliteiten voor om-, bij- en 
herscholing. Geluiden die ook nu weer weerklank vinden. 

Het is opvallend hoeveel eenstemmigheid er is over de uitgangspunten voor het beleid en 
tegelijk hoe lastig het is om er concreet handen en voeten aan te geven. Duurzaamheid en 
inclusiviteit zijn begrippen die we makkelijk in de mond nemen, maar lastig in de praktijk 
zijn uit te werken. In een situatie van onzekerheid en snelle veranderingen kiezen we voor 
die uitgangspunten waarbij we in beleid snel moeten manoeuvreren, nl. responsiviteit. 
Oftewel: ‘de vaardigheid om snel en adequaat in te spelen op nieuwe omstandigheden’ 
(WRR, 2013: 12). Responsiviteit draait om veerkracht, adaptie of wendbaarheid en 
proactief handelen (WRR, 2013). Kenmerken die zowel van toepassing zijn op individuen, 
organisaties, besturen, ecosystemen en regio’s. Of zoals de commissie Regulering van Werk 
het benoemde: ‘In de wereld van nu en straks draait het om vier vereisten: wendbaarheid, 
duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid, ondersteund door een breed fundament 
dat zorgt voor bescherming, toerusting en een gelijker speelveld voor alle werkenden.’ 
(Commissie Regulering van Werk (2020: 7). 

Responsiviteit wordt op de arbeidsmarkt vaak uitgedrukt in het gemak waarmee 
mensen van de ene status naar de andere kunnen overstappen. In baan-baan mobiliteit 
bijvoorbeeld. Of de overstap van het ene bedrijf of branche naar de andere. Of op een 
nog hoger niveau, de mate waarin verworven vaardigheden kunnen worden gebruikt in 
verschillende aan elkaar gerelateerde sectoren (Weterings & Diadato, 2013). Zo beschouwd 

https://groningen.nl/over-deze-site/het-akkoord-van-groningen
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gaat responsiviteit vooral over de kenmerken van opeenvolgende transities gedurende de 
loopbaan en of onze instituties (het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, de bedrijfstak- en 
bedrijven cao’s) dat mogelijk maken. 

Dat leidt in ieder geval tot de conclusie dat wanneer we het hebben over grote doelen als 
wendbaarheid, weerbaarheid en veerkracht, we in ons regionaal arbeidsmarktbeleid per 
definitie moeten richten op loopbanen en transities. En dat betekent dat we wanneer we 
ons willen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst, we ons in interventies moeten 
richten op hoe loopbanen zich ontwikkelen en hoe we soepele overgangen mogelijk maken. 
Kortom, het beleid zou zich moeten richten op responsiviteit en flexibiliteit van loopbanen 
en transities, en misschien wel minder op doelmatigheid en korte termijn winst. 

De arbeidsmarkt in NoordNederland 

Noord-Nederland telt 1,2 mln. Personen in de leeftijd tussen 15-75 jaar. 
De beroepsbevolking telt 864.000 personen waarvan 34.00 werkloos zijn. Niet 
tot de beroepsbevolking behoren bijvoorbeeld scholieren en studenten, maar ook 
arbeidsongeschikten. Het gaat hier in totaal om 411.000 personen. Het onbenutte 
arbeidspotentieel telt ruim 137.000 personen.

Niet beschikbaar,  
wel gezocht

17.000

NietBeroepsbevolking
411.000

Werkloos
34.000

Beschikbaar,  
niet gezocht

21.000

15 tot 75 jarigen
1.275.000

Werkend
830.000

Beroepsbevolking
864.000

Wil meer uren 
werken
42.000

Niet beschikbaar,  
niet gezocht

372.000

Wil werken
23.000

■ = onbenut arbeidspotentieel 137.000

3
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2.2 Governance en financiering

Dan de besturing en de financiering. Historisch gezien bestaat het arbeidsmarktbeleid 
uit werkgelegenheidsbeleid, arbeidsvoorzieningsbeleid en socialezekerheidsbeleid (Van 
Gestel, 2021; Edzes, 2010; Sol, 2000; WRR, 1987). Het werkgelegenheidsbeleid kent 
een basis in het economische beleid en betreft de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Het 
socialezekerheidsbeleid – ook wel het passieve arbeidsmarktbeleid genoemd - betreft de 
inkomensvoorziening wanneer mensen niet kunnen of willen werken. Aan het begin van 
de jaren negentig van de vorige eeuw was Nederland opgedeeld in 28 regio’s, tripartiet 
bestuurd door vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en de 
lokale overheden in Regionale Besturen voor de Arbeidsvoorziening. Met beleidsruimte, 
financieel budget en doorzettingsmacht. Anno 2022 is Nederland onderverdeeld in 35 
arbeidsmarktregio’s waarin gemeenten en UWV samenwerken aan dienstverlening die 
gericht is op werkgevers en werkzoekenden. In regionale werkpleinen en servicepunten 
voor arbeidsbemiddeling en uitvoering van regelingen waaronder de Participatiewet, 
beschutte arbeid en sociale werkvoorziening. 

De historische driedeling komt in de institutionele vormgeving, in bestuur & organisatie, 
in het regionale beleid en in taal en cultuur nog steeds voor. Vanuit het juridische en 
institutionele kader is het sociale domein zowel financieel, juridisch als qua menskracht 
verreweg het meest dominant en gereguleerd, gevolgd door de onderwijssector. Dat 
beperkt ook tegelijk de vrijheidsgraden in het beleid omdat regionale veranderingen in 
de kwalificatiecriteria in het onderwijs of in de voorwaarden van de Participatiewet niet 
van de een of de andere dag zijn te realiseren. Door dat gebrek aan vrijheidsgraden dreigt 
een nadruk op interne uitvoeringsprocessen zonder oog voor de burger en maatwerk in 
aanpak (Van Gestel, 2021; Edzes et al., 2021). Juist in de regio zouden overheden veel meer 
beleids- en regelruimte moeten hebben om te kunnen experimenteren met aanpakken 
om werkzoekenden aan het werk te helpen. Van Gestel (2021) geeft zelfs in een historische 
beschouwing aan dat het huidige arbeidsmarktbeleid zich te eenzijdig richt op het 
versterken van het arbeidsaanbod en te weinig op het werkgelegenheidsbeleid: het actief 
beïnvloeden van de vraag naar arbeid. 

Kenmerkend voor dat werkgelegenheidsbeleid of de regionale economie is dat er in 
tegenstelling tot het sociale- en onderwijsdomein juist heel veel beleidsvrijheid bestaat. 
Echter, voor regionaal economisch beleid bestaat nauwelijks structurele toedeling van 
rijksmiddelen naar de regio. Provincies geven hier vorm en inhoud aan - en ondersteunen 
gemeenten - hoofdzakelijk via Europese structuurfondsen, Europese transitiefondsen of 
via nationale enveloppes die regio’s tijdelijk ondersteunen via bijvoorbeeld regiodeals of 
Nationale Programma’s (Wilms, 2019). Noord-Nederland kent zo minimaal acht enveloppes 
(zie bijlage 1). Om een beroep te kunnen doen op de Europese structuurfondsen zijn regio’s 
gehouden een Regionale Innovatiestrategie (RIS3) op te stellen.4 

4 Ieder landsdeel (Noord, West, Zuid en Oost) is verplicht een eigen Regionale Innovatiestrategie op te stellen waarbij de 3 staat voor : 

Smart Specialisation Strategy. 
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Deze RIS3 (2021-2027) is momenteel de vertaalslag is van het regionaal economische 
beleid, weliswaar met een human-capital agenda maar vooral gericht op 
speerpuntsectoren, innovatie en verdienvermogen. Iedere financieringsstroom of 
enveloppe kent zijn eigen bestuur en verantwoordingssystematiek. Alle acht enveloppes 
hebben momenteel een behoorlijke arbeidsmarktparagraaf omdat wel duidelijk is dat 
de arbeidsmarkt de kritische succesfactor is voor lange termijn regionaal succes. Het 
spreekt voor zich dat de optelsom van alle huidige Europese fondsen en enveloppes het 
besturen, co-financieren, beheren en verantwoorden tot een grote opgave maakt waarbij 
fragmentatie, beleidsconcurrentie en coördinatieproblemen op de loer liggen (SER 
Noord-Nederland, 2021). Vooral in het regionale economische domein zijn vormen van 
samenwerking fluïde, weinig vormvast (Wilms, 2019) en vanwege de financiële belangen 
vaak politiek gedomineerd. Je zou bijna pleiten voor het in ere herstellen van de aloude 
Regionale Besturen voor de Arbeidsvoorziening om regionale eenduidigheid in de 
arbeidsmarktagenda te krijgen. Misschien kunnen we starten met een Regionaal Contract 
waarbij we programmatisch de regionaal economische agenda met de onderwijs en de 
participatieagenda verbinden. 

2.3 Naar een programmatische aanpak

In de arbeidsmarktregio Groningen hebben we goede voorbeelden van een dergelijke 
programmatische aanpak (zie box 2). Het programmavoorstel Werken aan Ontwikkeling is 
door de gezamenlijke bestuurders ondertekend en bevat verschillende programmalijnen 
die vanuit het levensloopperspectief zijn opgezet (zie figuur 5). Ik licht er hier de 
voornaamste uit.

Figuur 5 Opzet programma Werken aan Ontwikkeling Groningen.
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Programmalijn Matchen 
Centraal in het raamwerk staat de matching. Immers, in beginsel gaat het op de 
arbeidsmarkt om een uitruil van aangeboden en gevraagde arbeidscapaciteit. Ik wil hier 
graag aan twee zaken aandacht besteden.

In de eerste plaats is informatie cruciaal en zien we als gevolg van technologie dat enerzijds 
de markt nog nooit zo transparant is geweest, terwijl anderzijds algoritmen in toenemende 
bepalen welke informatie de zoeker voorgeschoteld krijgt. We weten nog bijzonder weinig 
van de invloed van technologie op de matching op de arbeidsmarkt en het is dan ook één 
van de belangrijkste sporen die we binnen het lectoraat willen gaan oppakken. Daarvoor 
ontwikkelen we samen met de RUG een carrière & matchingtool om enerzijds de matching 
op de arbeidsmarkt te bevorderen en anderzijds informatie op te halen waarmee het proces 
kunnen verbeteren. 

In de tweede plaats verliest het diploma als ordeningsprincipe haar waarde op de 
arbeidsmarkt. Diploma’s verliezen hun signaalwaarde na enkele jaren werkervaring, ze 
zijn redelijk beperkend in hun toegang tot een of enkele arbeidsmarktsegmenten, ze zijn 
exclusief en niet voor iedereen weggelegd en diploma-eisen in vacatures sluiten mensen 
uit (Ballafkih et al., 2021; Post et al., 2021; World Economic Forum, 2019). Wil iemand vrij 
kunnen reizen op de arbeidsmarkt, niet alleen nu maar ook over een jaar, dan is een accurate 
beschrijving en vastlegging van wat iemand kan en wat iemand wenst een belangrijke 
voorwaarde (Ballafkih et al., 2021; Wilthagen & Stolp, 2021). Voor de matching op de 
arbeidsmarkt zijn deze skills-based strategieën dan ook fundamenteel. Tegelijk roept het 
onderzoeksvragen op naar meetbaarheid, standaardisatie, validatie en gebruik. Ook dit 
is een stevig spoor in ons lectoraat waarbij we samenwerken met partners in en buiten de 
regio. 

Programmalijn Ondernemen en Werven
Het verdienvermogen in de regio start met ondernemerschap. Niet voor niets wordt vanuit 
de kennisinstellingen ondernemerschap volop gestimuleerd onder meer via Start-up City, 
Venturelabs en Innovatiehubs. Dat dit resultaat oplevert, blijkt uit recente cijfers waarin 
Groningen wordt aangewezen als het snelst groeiende startup ecosysteem van Nederland 
(Techleap, Dealroom, CBRE, 2021). 

Noord-Nederland telt vooral heel veel kleinbedrijf die op hun beurt een lokaal en 
regionaal verzorgingsgebied hebben. Dat heeft als gevolg dat personele vraagstukken 
vooral extern worden opgelost. Personeel wordt minder zelf opgeleid en vooral op de 
arbeidsmarkt gerekruteerd. Het ondersteunen van bedrijven bij hun personele en hun 
wervingsstrategieën is daarmee een belangrijke programmalijn. Welke aanpak is hier 
effectief? Hoe profileer ik mijzelf in de markt en ben ik wel aantrekkelijk genoeg? Vanwege 
de bedrijvensamenstelling in Noord-Nederland zal dit door werkgevers gezamenlijk kunnen 
worden opgepakt. Vooral daarin kunnen de regionale innovatiewerkplaatsen en coöperaties 
van ondernemers een goede rol vervullen. 
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Voor de lange termijn geldt dat iedereen nodig is en dat we bedrijven ook kunnen 
ondersteunen bij het inrichten van hun organisaties. Immers, bij het werven en matchen 
gaat het ook om de aanpassingsmogelijkheden en de taakinrichting van organisaties, niet 
alleen van personeel. Willen bedrijven ook op de lange termijn een duurzame inzetbaarheid 
van personeel hebben, dan zullen ze sociaal en organisatorisch moeten innoveren (Detaille 
& De Lange, 2021). Bijvoorbeeld, door het afsplitsen – horizontaal en/of verticaal – van twee 
of meer nieuwe functies uit één bestaande functie – job carving – kunnen zowel moeilijk 
vervulbare vacatures vervulbaar worden gemaakt als baanopeningen worden gecreëerd 
voor mensen die nu nog aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan (Geling & Van Lieshout, 
2014). 

Een andere kwestie is het werven van arbeidskrachten buiten Nederland. Vooral de 
metaalindustrie, de energiesector en de zorg kunnen profiteren van werknemers van 
buiten Nederland (Cörvers, Reinold, Chakkar, Bolzonella & Ronda, 2021). Op dit moment 
gebeurt dit nog mondjesmaat. In 2019 werd ongeveer 2% van het aantal banen in Noord-
Nederland ingevuld door arbeidsmigranten en minder dan 1% door kennismigranten 
(Edzes & Broersma, 2020), een factor drie tot vier keer minder dan in de andere landsdelen. 
Arbeidsmigratie is wel degelijk een antwoord op verwachte toekomstige arbeidstekorten 
als gevolg van demografische veranderingen maar dan nog moet er nog wel heel wat 
water door de rijn; van juridische instrumenten tot aan werving, opvang, scholen en/of 
certificeren van arbeidskrachten (Cörvers et al., 2021). Naast het aantrekken en behouden 
van internationale kenniswerkers via het International Welcome Center North (IWCN) is 
proactief investeren in een Noordelijke Centrum Arbeidsmigratie verstandig met het oog op 
de toekomst.  

Programmalijn Leven lang ontwikkelen
Onderwijs en arbeidsmarkt gaan hand in hand, zoveel is wel duidelijk. En dat het onderwijs 
groot onderhoud nodig heeft, vanwege de kwaliteit, de kansenongelijkheid en achterwege 
blijven van leercultuur en innoverend vermogen, wordt door de sector zelf bepleit 
(Toekomst van ons Onderwijs, 2020). Om de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt 
bij te houden is een Leven lang ontwikkelen van groot belang. In navolging van Kuijpers 
en Draaisma (2020: 1) versta ik onder leven lang ontwikkelen: ‘Gedurende het hele leven 
(pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van motieven en mogelijkheden, voor een 
duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen werkomgeving, gezondheid en geluk, voor nu 
en in de toekomst’. Voor een regio als Noord-Nederland met Regionale Opleidingscentra, 
drie HBO’s en één universiteit ligt de voornaamste uitdaging in de verbinding met 
regionale innovatiesystemen enerzijds (Benneworth & Arregui Pabollet et al., 2021) en in 
het realiseren van een brede toegang tot scholing voor alle burgers die daarom vragen 
anderzijds. Landelijk, en dat zien we ook regionaal terug, is het lastig om zich te krijgen op de 
benodigde skills voor de arbeidsmarkt van de toekomst, lukt het nog onvoldoende om het 
aanbod aan te laten sluiten op de vraag en is de leercultuur nog te weinig gericht op leven 
lang ontwikkelen. De regio staat hier dus voor forse opgaven om onderwijs, bedrijfsleven en 
burgers met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld door hybride leerlijnen en docentschappen, 
doorlopende leerwegen, bevordering van de leercultuur enz. Verschillende lectoraten 
werken binnen de Hanzehogeschool en samen met partners om hieraan gestalte te geven. 
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Programmalijn Binden van talent
Tot slot, het binden van talent in de regio is van groot belang om in de toekomst over 
voldoende mensen voor de arbeidsmarkt te kunnen beschikken. Zowel de RUG als de 
Hanzehogeschool werven het overgrote deel van hun studenten uit de Noordelijke 
provincies. Iets meer dan de helft van de RUG studenten komt van buiten Noord-
Nederland. Twee jaar na afloop na de studie woont 49% van de RUG afgestudeerden in het 
Noorden. Vier tot zes jaar na afstuderen is dit aandeel gezakt tot respectievelijk 40% en 
36%. Voor de Hanzehogeschool geldt dat een kwart van haar studenten van buiten Noord-
Nederland komt. Twee jaar na afloop van de studie woont 72% in het Noorden. Vier tot zes 
jaar na afstuderen is dit aandeel gezakt tot respectievelijk 67% en 65% (Edzes, Venhorst & 
Van Dijk, 2020). Dat is wat we een brain drain noemen, zij het van bescheiden omvang.

Informatievoorziening over carrièrekansen en baanmogelijkheden speelt een rol bij de 
keuze om te blijven of te vertrekken (Fisher, Wever & Alsem, 2021). Daar liggen dus opgaven 
voor bedrijven en regio. We zien nu al dat regio’s in sommige sectoren extra arrangementen 
aanbieden om voldoende personeel te trekken, bijvoorbeeld huisvestingsarrangementen 
in combinatie met een baan in het primair onderwijs. Of het aanbieden van een baan aan de 
partner van een gewilde arbeidskracht. In een concurrerende arbeidsmarkt zullen regio’s 
alles uit de kast moeten halen om over voldoende personeel te kunnen blijven beschikken. 



39



40



41



42



43

3. Talent in de Regio

De kern van de leeropdracht Regionale arbeidsmarkt is het werken aan het talent in de 
regio. De regionale arbeidsmarkt wordt voor een groot deel gevoed door studenten 
die op de Zernike campus of binnen deze kennisinstellingen worden opgeleid. 
Beroepsbeoefenaren waarvan we weten dat deze binding hebben met de regio en de 
regio als hun arbeidsmarkt beschouwen: juristen, loopbaanadviseurs, sociaal werkers, 
bedrijfskundigen. Of innovators, die als starters hier binnen Startup City of in het Venturelab 
worden begeleid naar ondernemerschap. In het afgelopen jaar zijn vanuit Startup City ruim 
600 studenten een eigen bedrijf begonnen.

Samen met werkenden, werkzoekenden, inactieven en studenten van andere opleidingen 
vormen zij het talent in de regio, waarbij we talent definiëren als iedereen die actief en 
beschikbaar is voor de regionale arbeidsmarkt met hun persoonlijke set aan competenties 
en vaardigheden (Krabbenborg & Thunissen, 2018). Het omvat feitelijk iedereen in de 
leeftijd tussen 15-67 jaar die (op termijn) beschikbaar is of kan komen voor een loopbaan 
op de arbeidsmarkt. Het zijn zowel mensen die in de regio groot worden, zich scholen en 
hun toekomst opbouwen als mensen (studenten, kenniswerkers, arbeidsmigranten) die van 
buiten de regio komen en (tijdelijk) in de regio komen studeren, werken en wonen. 

Binnen de kaders van de regionale arbeidsmarkt zoals ik hiervoor heb geschetst werken 
we vanuit het lectoraat Human Capital samen met partners in de regio aan het werven, 
opleiden, binden en ontwikkelen van talent in de regio. De genoemde programmalijnen 
staan daarbij centraal. 

We werken aan een Noordelijke carrière en matchingtool om (jong) talent en (vacatures 
van) Groningse bedrijven aan elkaar te koppelen en waarbij tegelijk unieke informatie 
verzamelen over zowel bedrijven als de werk- of stagezoekenden. Op termijn worden hier 
ook opleidingsmogelijkheden en financieringsmogelijkheden voor scholing aan gekoppeld. 
Deze digitale tool wordt ondersteund door werk van junior-adviseurs. 

We werken aan een Talentmonitor zodat we inzicht kunnen krijgen en geven in loopbanen 
en talentontwikkeling. We hopen samen met onze Noordelijke partners waaronder de RUG 
de Talentmonitor de komende jaren te integreren met een cohortgewijze ondervraging van 
studenten in het middelbaar en hogeronderwijs. Deze Studentlines in combinatie met een 
talentmonitor zal bestaande arbeidsmarktinformatie moeten verrijken.

Tot slot werken we aan kennisontwikkeling en circulatie. Een lerende regio kan 
niet zonder kennis die wordt verworven en gedeeld in communities of practice en 
leergemeenschappen. Het gaat hier om een programma waarbij verdiepende (promotie)
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onderzoeken kunnen plaatsvinden en kennis wordt gecirculeerd in de regionale 
leergemeenschappen van professionals van gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen, 
brancheorganisaties en sociale partners op terreinen als: 

• De effectiviteit van sturingsnetwerken, bijvoorbeeld bij het inrichten van stageplaatsen 
in het gezondheidsonderwijs.

• De wijze waarop Noordelijke bedrijven hun profiel in de markt kunnen verbeteren om 
personeel aan te trekken en te behouden.

• De manier waarop digitale tools loopbaanontwikkeling, recruitment, en matching op de 
regionale arbeidsmarkt kunnen helpen verbeteren, naar verwachting resulterend in een 
optimale inzet van talent – en responsiviteit van de economie. 

• Hoe verschillende vormen van leren invloed kunnen hebben op de uitkomsten in de 
regionale arbeidsmarkt. 

• De relaties tussen zelfsturende teams, well-being en de inrichting van taken
• De groeiende ruimtelijke economische divergentie in stedelijke en landelijke gebieden 

door online vacaturegegevens te gebruiken als een nieuwe informatiebron om 
veranderingen op de arbeidsmarkt te meten.

De lector Regionale arbeidsmarkt geeft samen met de lector Human Capital leiding aan 
het lectoraat Human Capital dat als een van de eerste lectoraten in Nederland aan de 
Hanzehogeschool is gestart. Samen met onze partners in de regio geven wij vorm aan de 
arbeidsmarkt voor de toekomst. Zodat iedereen daar maximaal op is voorbereid en op een 
volwaardige wijze van kan profiteren.
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Het lectoraat Human Capital 

  Het lectoraat Human Capital richt zich primair op de wisselwerking tussen de werking 
van de arbeidsmarkt en de regels rond arbeid, onderwijs & scholing en economie. Het 
lectoraat kent twee leeropdrachten: de leeropdracht Human Capital (lector dr. Harm van 
Lieshout) en de leeropdracht Regionale Arbeidsmarkt (lector dr. Arjen Edzes). 

Het lectoraat Human Capital richt zich in de volle breedte op human capital 
vraagstukken en hun bijdrage aan de responsiviteit, de zekerheid en flexibiliteit van 
ondernemers en hun (potentiële) werknemers, en de veerkracht van de regionale 
arbeidsmarkt. 

Succesvol ondernemerschap vereist een goed gekwalificeerde beroepsbevolking. 
De arbeidsmarkt is de voedingsbodem voor regionaal economische groei en brede 
welvaart. De (internationale) concurrentiepositie van Noord-Nederlandse ondernemers 
is daar in belangrijke mate van afhankelijk. Tegelijk zetten de demografische transitie, 
technologische ontwikkelingen en globalisering de arbeidsmarkt onder druk, verandert 
de banen- en beroepenstructuur en is een nadruk op loopbanen, transities en leven 
lang ontwikkelen onvermijdelijk in de toekomstige regionale arbeidsmarkt. Het 
lectoraatsonderzoek draagt kortom bij aan de hele regionale economie en (regionale) 
arbeidsmarkt. 

Het thema human capital staat altijd in verbinding met andere kennisdomeinen, 
instituten en lectoraten, en overheden en economische sectoren. Zowel intern binnen 
de Hanzehogeschool als extern met (inter)nationele en regionale partners. Het gaat om 
human capital als factor om tot ‘Krachtig MKB’ te komen maar ook om de vraag of en 
hoe innovatie-ecosystemen de productie van human capital en de kracht van dat MKB 
kunnen versterken. Waar onze regio regionale speerpunten kiest (zoals Healthy Ageing, 
Energie, Digitalisering), doet ze dat om niet alleen ondernemerschap, maar juist ook 
werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in onze regio te stimuleren. 

In dit lectoraat kiezen we voor de bestudering van de wisselwerking tussen instituties 
en regels en de werking van de arbeidsmarkt. Daarbij worden inzichten uit diverse 
disciplines – arbeidseconomie, recht, bestuur - met elkaar verbonden waaronder die van 
‘multi-level governance’. Europese, nationale, sectorale, regionale en bedrijfsspecifieke 
regels beïnvloeden immers het (meer of minder gewenste) gedrag van actoren die op 
hun beurt weer tot meer of minder gewenste sociaaleconomische effecten leiden. 

4

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/profielen/lectoren/harm-lieshout
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/profielen/lectoren/harm-lieshout
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/profielen/lectoren/arjen-edzes?r=https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/overzichten/lectoren
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Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen 

Het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen (CoE Ondernemen) van de 
Hanzehogeschool Groningen is een netwerkorganisatie waarin lectoren, onderzoekers 
en studenten samenwerken met het werkveld aan praktijkgericht onderzoek. Het CoE 
Ondernemen draagt bij aan de responsiviteit van de economie door mee te bouwen aan 
een innovatief ecosysteem voor ondernemerschap in Noord-Nederland. 

Praktijkgericht onderzoek 

Het CoE Ondernemen heeft tot doel met zijn praktijkgericht onderzoek nauw aan 
te sluiten bij de ontwikkelingen die spelen in de maatschappij op het gebied van 
ondernemerschap en innovatie. We zoeken aansluiting bij de transformaties waar de 
regio mee te maken heeft: Van fossiel naar duurzaam; Van zorg naar preventie en 
welzijn; Van lineair naar circulair; Van analoog naar digitaal, en benoemen een aantal 
kernthema’s: Digitalisering, Internationalisering, Human Capital en Krachtige Regio. 
Daarnaast richt het onderzoek binnen de lectoraten zich op de speerpunten van de 
Hanzehogeschool: Healthy Ageing, Energie en Ondernemerschap. 

De kennis die in lectoraten wordt ontwikkeld vloeit bovendien terug in het onderwijs van 
de Hanzehogeschool. 

Innovatiewerkplaatsen 

Een innovatiewerkplaats is een fysieke en virtuele plek waar onderzoek, onderwijs 
en beroepspraktijk samenwerken aan complexe vraagstukken afkomstig uit de 
beroepspraktijk of de maatschappij. Innovatiewerkplaatsen zijn multidisciplinair. In 
samenwerking met andere disciplines leren deelnemers over de grenzen van hun eigen 
vakgebied en omgeving te kijken. Innovatiewerkplaatsen brengen ontwikkeling teweeg 
en zijn een voedingsbodem voor innovatieve producten, diensten en startups. De drie 
grote innovatiewerkplaatsen van het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen 
zijn: Digital Society Hub, Krachtige Regio en Start-up City. 

5
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Tot slot 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om enkele mensen te bedanken. Mensen 
die het mogelijk hebben gemaakt dat ik hier vandaag voor u sta en het verhaal heb kunnen 
vertellen dat ik heb gedaan. Om te beginnen dank ik het bestuur en management van de 
Hanzehogeschool Groningen voor het vertrouwen dat spreekt uit mijn installatie als lector. 
Vanaf het eerste contact was het een warm welkom en voelde ik mij thuis. Mijn dank gaat uit 
naar mijn ‘bazen’, zoals ik ze noem: Jacqueline Gomashie, dean van het Instituut Rechten, 
en Hugo Velthuijsen, directeur van het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen, 
voor het in mij gestelde vertrouwen. Er moest nog wel wat water door de rijn om een zachte 
landing bij de Hanzehogeschool mogelijk te maken en dat is door jullie voortreffelijk in 
goede banen geleid. 

Zonder mijn RUG-baas Jouke van Dijk zou ik hier niet hebben gestaan. Hij heeft mij 
gedurende de afgelopen 25 jaar op de juiste momenten opgetild, naar voren geduwd, een 
arm om mij heen geslagen of laten vliegen. Daar ben ik hem heel erg dankbaar voor.  

Harm van Lieshout, mede lector, compaan. Jij spreekt niet alleen snel, ook je kennis, 
je handelingsrepertoire, snelheid, netwerk en ervaring, zijn ronduit indrukwekkend. 
Het programma Talent in de Regio ging pas echt vliegen vanaf het moment dat jij je er 
tegenaan ging bemoeien. De rest is geschiedenis. Ik sta hier nu en ons wachten mooie 
onderzoekstijden. 

Harm, Jouke, Hugo en Milan, dank ik voor het lezen van eerdere versies van deze rede en 
voor het mij voorzien van inhoudelijk en tekstueel commentaar. 

Hester Slager-Nieuwsma, Ingrid Visser, Rianne Vrolijk en Iris Medendorp, dank ik voor 
de ondersteuning in het gehele installatietraject. Zonder jullie inbreng, enthousiasme en 
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Bijlagen

Tabel Regionale enveloppes. Bron: SER Noord-Nederland 2021

Naam Doel Verstrekker

Europees Fonds 

Regionale Ontwikkeling 

2021-2027

Investeringsprogramma gericht op innovatiebevordering Europese Unie

REACT-EU Het doel van het programma is om de directe en indirecte 

economische gevolgen van de COVID-19-pandemie aan te pakken 

en verschillen in het hersteltempo en -proces tussen lidstaten en 

tussen regio’s te verkleinen 

Europese Unie

Interreg-programma’s Met INTERREG worden samenwerkingsprojecten langs de Europese 

grenzen financieel ondersteund. 

Europese Unie

Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds 2021 – 2027 heeft als doel 

arbeidsmarktactivering en duurzame inzetbaarheid van mensen met 

een kwetsbare positie ten opzichte van de arbeidsmarkt, onder wie 

asielzoekers met een verblijfstatus. 

Europese Unie

Groeifonds Investeringen die bijdragen aan economische groei Rijksoverheid

Just Transition Fund om klimaatneutraliteit te halen in 2050 richt het JTF zich op het 

weghalen van economische, milieutechnische en sociale kosten om 

klimaat neutraliteit te behalen. Het fonds richt zich met name op 

gebieden die een negatieve effecten zullen ervaren naar aanleiding 

van deze transitie.

Europese Unie

Regio deals In de Regio Deals werken Rijk en regio samen aan een betere woon- 

en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in de regio.

Rijksoverheid

European Digital 

Innovation Hub

Met het opzetten van een netwerk van EDHI’s wil de Europese 

Commissie (EC) naar brede regionale ondersteuning voor 

het versnellen van digitalisering. Een EDIH is hét regionale 

aanspreekpunt voor vragen en uitdagingen rondom digitalisering. 

Europese Unie

Specifiek voor NoordNederland

Nationaal Programma 

Groningen

Het NPG is bedoeld als compensatie voor de overlast in de regio als 

gevolg van aardbevingen. Daarnaast moet het vooral perspectief 

gaan bieden aan de inwoners en het gebied. Het overkoepelende doel 

van het programma is daarbij het verbeteren van de brede welvaart 

van de regio en het werken aan een duurzaam toekomstperspectief 

voor de inwoners en de regio. 

Rijksoverheid
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