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Benutten we wel 
Iedereen?
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1. Groei van de beroepsbevolking vlakt af
1. Nog beetje winst door verandering participatie

2. Na 2030 daling  door verandering bevolkingsomvang

3. Vergrijzing 
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Boodschap: 
Personeelsschaarste is structureel

Ebregt, Jongen & Scheer (2022). https://esb.nu/kort/20072003/groei-beroepsbevolking-gaat-sterk-
afvlakken
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https://longreads.cbs.nl/regionale-prognose-
2022/

New table

Bevolkingsprognose 
20-65 jaar.  (CBS/PBL, 2022)

987,3 959,4 923,8 896,2 892,1 896,4 -90,9NNL

Totaal

-20

-33,8

-37,1

183

205020452040203520302025

Nederland 10 474,3 10 453,1 10 358,9 10 320,1 10 463,4 10 657,3

Groningen 353,2 345,4 331,3 319,3 315,3 316,1

Fryslân 362,8 351,9 339,2 329,3 328,3 329,0

Drenthe 271,3 262,1 253,3 247,6 248,5 251,3

Boodschap: 
Personeelsschaarste is structureel

1. Groei van de beroepsbevolking vlakt af
1. Nog beetje winst door verandering participatie

2. Na 2030 daling  door verandering bevolkingsomvang

3. Vergrijzing 

2. Noord-Nederland loopt daarin voorop.
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Boodschap: 
Personeelsschaarste is structureel

1. Naast de uitbreidingsvraag zorgt 
vooral  de vervangingsvraag voor 
grote personele vraagstukken 

UWV (2022) Regio in Beeld Friesland 2022
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Boodschap: 
Oplossingen voor personele vraagstukken 
Liggen niet buiten, maar in de organisatie 
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Boodschap: 
Ze zijn er wel maar werkgevers benutten ze niet

1. Werken in deeltijd (onderbenutte deeltijd werkers)

2. Werklozen (personen zonder betaald werk die recent naar werk 
hebben gezocht én daarvoor direct beschikbaar zijn 

3. Semi-werklozen (personen zonder betaald werk die recent 
naar werk hebben gezocht MAAR  daarvoor NIET direct 
beschikbaar zijn of die niet recent hebben gezocht, maar wel direct 
beschikbaar zijn)



Stelling: 

De mensen zijn er wel, alleen de werkgevers 
gebruiken ze niet 
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Leren & ontwikkelen

9
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aantal tijdelijke contracten

Gestelde kwalificatie-eisen

In dienst te nemen ouderen

Uitbesteding van werk

Aantal verschillende functies

In dienst te nemen langdurig werklozen

Hoogte geboden arbeidsvoorwaarden

Flexibiliteit van werktijden

Mogelijkheden tot het volgen van scholing

Investering in werving

Vergroten Gelijk houden Verkleinen n.v.t.

Hoe reageren werkgevers in het Noorden op 
personele vraagstukken? 

Ze investeren in werving…. 

en minder in aanpassing arbeidsorganisatie en 
kwetsbare groepen 

Boodschap: 
Oplossingen voor personele vraagstukken 
Liggen niet buiten, maar in de organisatie 

De Kruijf & Edzes (2022) Leercultuur: Perspectief van werkgevers in Groningen en Drenthe. 
https://research.rug.nl/en/publications/leercultuur-perspectief-van-werkgevers-in-groningen-en-drenthe
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Boodschap: 
Oplossingen voor personele vraagstukken 
Liggen niet buiten, maar in de organisatie 

Strategische 
innovatie

Sociale 
innovatie

Technologische 
innovatie

Organisatorische 
 innovatie & 
innovatieve 

HRM- processen

Missie, visie & 
strategie

Invloed van 
techniek op taken 

en skills 

Vernieuwing in 
samenwerking, 

cultuur en 
werkklimaat

Bron: Detaille & De Lange, 2021. Future of Work 

Mensen in
ontwikkeling

Opleiders in
ontwikkeling

Bedrijven in
ontwikkeling

Leer- en
ontwikkelcultuur

Figuur: Beleidslijnen voor een sterke leercultuur. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2022



1. Technologisering leidt tot sneller verouderen van 
skills

2. Faciliteren van interne en externe mobiliteit

3. Bevordering efficiëntie bedrijfsvoering 

4. Bevorderen duurzame inzetbaarheid

5. Goed werkgeverschap

…maar het leren gedurende de loopbaan neemt af  

12https://roa.nl/sites/roa/files/roa_r_2022_1_analyse_llo_enquete.pdf

Boodschap: 
Leren ontwikkelen

https://roa.nl/sites/roa/files/roa_r_2022_1_analyse_llo_enquete.pdf
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Hoeveel wordt er geschoold in het Noorden? Gemiddelde over 
organisaties1

Percentage  van werknemers dat de afgelopen 12 
maanden een cursus of opleiding heeft gevolgd 52%1

Aantal uren per jaar dat deze werknemers scholing volgen 83 uren1

Percentage van de scholing dat onder werktijd plaats 
vindt 64%

1. Uitkomsten zijn niet gewogen voor de omvang van het personeelsbestand. 

Onder scholing verstaan we alle vormen van lessen (cursussen of opleidingen) die werknemers krijgen 
waarbij een (kort) lesprogramma is opgesteld met duidelijke doelen. 

Boodschap: 
Leren ontwikkelen
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Rosalie Korevaar, Joost van der Weide, Stephan Corporaal, Menno Vos en Lodewjk Witteveen (2020) Leercultuur in het MKB, geen luxe maar noodzaak.  https://docplayer.nl/206256859
geen-luxe-maar-noodzaak.html

Boodschap: 
Leren ontwikkelen

https://docplayer.nl/206256859-Leercultuur-in-het-mkb-geen-luxe-maar-noodzaak.html


Stelling:

Scholing is belangrijk, maar ik kan de mensen 
niet missen 
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Regionale binding
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17Bron: www.talentinderegio.com

Boodschap: 
Behoud talent
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Boodschap: 
Behoud talent

Van de jongeren met een MBO-diploma blijft 
vaak meer dan de helft wonen in dezelfde 
gemeente als waar ze opgroeiden

HBO-afgestudeerden trekken 
bovengemiddeld vaak weg uit de 
gemeente waar zij opgroeiden

In veel Noordelijke gemeentes komt minder 
dan 20% van de jongeren terug na het behalen 
van een universitair diploma
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Boodschap: 
Behoud talent



Stelling:

Wegtrekkende jeugd met een WO en HBO 
opleiding uit Friesland is niet erg, we zijn een 
mbo-regio
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Boodschappen
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1. Personele schaarste waait niet over – urgentie is groot. 

2. Zoek oplossingen in organisatie en niet buiten

3. Leren en ontwikkelen van personeel is de sleutel

4. Investeer in behouden van talent
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Dank voor uw aandacht


