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Crisis voor Noorden nog niet voorbij
John Geijp

Crisis voor

De bezuinigingen door het rijk lei-
den in dit landsdeel de komende pe-
riode tot relatief meer banenverlies
dan elders in het land, doordat de
overheid in deze regio rijk is verte-
genwoordigd. Een op de drie banen

GRONINGEN De werkgelegenheid
in Noord-Nederland moet de ern-
stigste klappen door de economi-
sche crisis nog incasseren.

valt onder de zogeheten quartaire
sector, tegen een op de vier landelijk.

Paul Elhorst, hoogleraar regionale
economie aan de Rijksuniversiteit
Groningen, zegt dat de crisis zich bij
door de overheid gefinancierde in-
stellingen pas laat vertaalt in banen-
verlies doordat de politieke besluit-
vorming veel tijd vergt. Aangezien
zorg en het onderwijs belangrijke
werkgevers in het Noorden zijn, leidt
de crisis pas laat tot verlies van werk-
gelegenheid. Pas in 2013 deed deze

oor Noord
zich in alle sectoren en in de drie
Noordelijke provincies een daling
voor. Elhorst voorziet dat die ont-
wikkeling zich voorlopig nog voort-
zet.

De werkgelegenheid in het Noor-
den nam in de eerste jaren van de cri-
sis (2008-2012) juist toe met 1,5 pro-
cent tegen een verlies van 0,2 pro-
cent landelijk.

Friesland noteerde wel een min.
Werkgelegenheid die in stuwende
factoren als transport, industrie en

den nog ni
landbouw verdween, werd gecom-
penseerd door nieuwe banen in de
quartaire sector.

Econoom Bas Doets, directeur van
het Groningse bureau E & E advies,
noemt deze cijfers overigens enigs-
zins bedrieglijk. Volgens hem gingen
er in de stuwende sectoren veel full-
timebanen verloren, terwijl de quar-
taire sector vooral nieuwe parttime-
banen voortbracht.

Komende maanden onderzoekt
Dagblad van het Noorden/Leeuwar-

niet voorbi
der Courant hoe het Noorden de cri-
sis in de periode 2008-2013 heeft
doorstaan.

Dat doet de krant in samenwer-
king met het Groningse bureau E & E
advies en het werkgelegenheidsre-
gister Lisa. In de eerste aflevering
van de serie ’Het Noorden en de cri-
sis’ staat de noordelijke economie
als geheel centraal. Daarna worden
in maandelijkse afleveringen de be-
langrijkste sectoren onder de loep
genomen. >> 36-37
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Voor Noord-Ne-
derland lijkt de
crisis nog niet ten
einde. Het verlies
van banen in dit
landsdeel is pas
vorig jaar begon-
nen. De bezuini-
gingen door de
overheid gaan nog
veel meer werkge-
legenheid kosten.

‘Uiteindelijk
komen de
klappen toch’

John Geijp

GRONINGEN Opmerkelijk: de werk-
gelegenheid in Noord-Nederland is
in de periode 2008-2012 toegeno-
men in plaats van afgenomen zoals
in de rest van het land. Het verlies
bedroeg landelijk 0,2 procent, terwijl
het Noorden uitkwam op een winst
van 1,5 procent.

Van de drie noordelijke provincies
zag in die jaren alleen Friesland de
werkgelegenheid slinken. Gronin-
gen en Drenthe noteerden een plus.
Reden tot vreugde geeft dat echter
niet. Het aantal banen is in 2013 wel
fors teruggelopen, terwijl de werk-
loosheid is gestegen.

,,Met bijna twee procentpunten",
zegt Paul Elhorst, hoogleraar regio-
nale economie aan de Rijksuniversi-
teit Groningen. ,,Dat is gigantisch. In
alle sectoren zie je in dat jaar de werk-
gelegenheid omlaag gaat. Dan praat
je echt over een crisis.’’ ,,Enigszins
verrassend’’ noem hij de relatieve
stabiliteit van de werkgelegenheid in
het Noorden in de periode 2008-
2012. De hoogleraar: ,,Wat je in die
eerst vier jaar ziet, is eigenlijk geen
afname van het aantal banen. De
werkloosheid groeit iets doordat er
meer mensen op de arbeidsmarkt
komen. De toename van de werk-
loosheid was in het Noorden gerin-
ger dan in de rest van het land. Eigen-
lijk hadden we tot en met 2012 weinig
reden tot klagen. Het sentiment was
anders. Dat komt natuurlijk ook door
de berichtgeving. Mensen hoorden
over de crises in Griekenland en Ita-
lië. De situatie op de woningmarkt
was ook van invloed. De somberheid
is niet gestoeld geweest op feiten,
blijkt nu. De huidige situatie is eigen-
lijk omgekeerd. Veel mensen zeggen:
er is herstel. Het is echter zeer de
vraag of we daar werkelijk op korte
termijn iets van gaan merken. Voor-
lopig niet, denk ik. Ik voorzie een toe-
name van de werkloosheid.’’

Dat het verlies aan banen in 2013
zo fors inzette, verklaart de hoogle-
raar als volgt: ,,Dat heeft in de eerste
plaats te maken met de vrees van be-
drijven ‘human capital’ te verliezen.
Ze hebben geïnvesteerd in de kennis
en ervaring van hun werknemers.
Die willen ze niet kwijt. Daarom
gaan ze ook niet direct mensen ont-
slaan als het minder gaat met het be-
drijf. Als de reserves op zijn, komt de
eerste ontslagronde of gaat de on-
derneming failliet. Dat kan dan ook
weer gevolgen hebben voor toeleve-
ranciers. Als die geen nieuwe afne-
mer vinden, stoppen ze er waar-
schijnlijk ook mee. Wat je ook krijgt:
als ondernemers een ander bedrijf
zien stoppen, denken ze eerder ’ik
hou er ook mee op’. In die fase zitten
we nu.’’

Ook de bezuinigingen door de
overheid laten zich gelden. Elhorst:
,,Het duurt altijd lang voordat die re-
sulteren in ontslagen. Dat komt door
onder meer de politieke besluitvor-
ming. In het begin van de crisis was
dat een voordeel. Daardoor werd het
verlies van banen in andere sectoren
gecompenseerd. Uiteindelijk komen
de klappen toch. Binnenkort krijgen
de gemeenten te maken met de be-
zuinigingen. Daar gaan ook banen
verdwijnen. De groei is er bij de zorg
volledig uit. Daar hoef je de komen-
de drie tot vier jaar niets van te ver-
wachten. Het onderwijs valt mis-
schien nog mee. Dat is door de poli-
tiek redelijk gespaard.’’

¬ Bas Doets.
Foto: Corné Sparidaens

Veel werk in het Noorden is in de
periode 2008-2013 verloren gegaan
in de stuwende sectoren (die ook
indirect werk opleveren): indus-
trie, bouw, transport, handel en
landbouw. Dat verlies is groten-
deels gecompenseerd door de
groei van de quartaire sector:
overheid, onderwijs, zorg en ande-
re branches die afhankelijk zijn
van publiek geld. Daardoor heeft
het Noorden in de afgelopen vijf
jaar relatief weinig banen verlo-
ren; 0,2 procent tegen 1,4 landelijk.

Waar landelijk vooral de commer-
ciële dienstverlening groeide, nam
in het Noorden vooral de dienst-
verlening toe die van overheidsfi-
nanciën afhankelijk is. Een op de
drie banen in het Noorden be-
hoort tot de quartaire sector.
Landelijk is dat een op de vier. Dat
maakt het Noorden relatief erg
afhankelijk van de overheid.

De relatief gunstige cijfers over
het aantal banen zijn verhullend.
Voor de fulltime-banen die in de
stuwende sectoren verdwenen,
kwamen veelal parttimebanen
terug, vooral in de zorg. Als je de

Het Noorden is erg
Bas Doets
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Het zal moeilijk
worden het tij te
keren, voorziet
Elhorst.
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Het zal moeilijk worden het tij te
keren, voorziet Elhorst. De werkgele-
genheid in het Noorden leunt voor
een belangrijke deel op de zogeheten
quartaire sector, die afhankelijk is
van overheidsgeld. Die zal de ko-
mende jaren zwaar gebukt gaan on-
der de bezuinigingen door de over-
heid. Van de opbloeiende wereld-

handel kan het Noorden relatief wei-
nig profiteren. De drie noordelijke
provincies tellen immers weinig ex-
porterende bedrijven. Daarbij is er
van de afzet aan de ‘thuismarkt’, met
grote delen van het Noorden waar de
bevolking krimpt, weinig te ver-
wachten. Elhorst: ,,Ondernemers
zullen ook nog niet snel weer vast

personeel aannemen. Die willen
eerst meer zekerheid over het her-
stel. En dan heb je nog de imagoscha-
de door de aardschokken in Noord-
oost-Groningen. Wie begint daar nu
een bedrijf? ’’

De cijfers vertellen echter ook
goed nieuws. Om dat te verduidelij-
ken, grijpt de hoogleraar terug naar

de oliecrisis van 1973. De werkloos-
heidscijfers van de drie noordelijke
provincies waren toen gelijk of gun-
stiger dan het landelijk gemiddelde.
De malaise in de agro-industrie in
met name Groningen sloeg in de ja-
ren zeventig en tachtig hard toe. Dat
was ten tijde van de crisis van 1984
zichtbaar in de cijfers. De werkloos-

heid was in het Noorden 3 pro-
cent of meer hoger dan in de rest
van het land. Bij de volgende cri-
sis – in 1996 – contrastreerde het
werkloosheidspercentage van
vooral Groningen met het lande-
lijke percentage: 12,1 tegen 7,5.
Friesland en Drenthe deden het
met 9,3 en 8,3 procent beter.

In de jaren ’70, ’80 en ’90 pro-
beerde de Rijksoverheid met ex-
tra steunmaatregelen het Noor-
den op de been te helpen. Streven
was de werkgelegenheid in het
Noorden op hetzelfde peil te
brengen als in de rest van het
land.

Elhorst: ,,Als je nu naar de cij-
fers van 2013 kijkt, zie je dat het
verschil toch fors kleiner is ge-
worden. Landelijk is er 8,3 pro-
cent werkloosheid, in Friesland
9,3 procent en in Groningen 9,6
procent. Het werkloosheidsper-
centage van Drenthe is zelfs iets
lager dan het landelijk gemiddel-
de: 8,2 procent. Kennelijk heeft
het regionaal beleid toch resul-
taat gehad. De economische
structuur van het Noorden lijkt
sterker geworden.’’

werkgelegenheid vertaalt naar het
aantal arbeidsjaren is het Noorden
zeker zo hard getroffen als de rest
van Nederland, misschien wel
harder. Er zijn ook veel bedrijfjes
bij gekomen. Veel mensen die hun
baan verloren of een slecht ar-
beidsperspectief hadden, zijn
ZZP’er geworden.

In 2013 zie je al dat het verlies
van werkgelegenheid in de regio
harder gaat dan het landelijk ge-
middelde. Dat blijft de komende
jaren zo. De bezuinigingen door
de overheid zullen in het Noorden
extra hard aantikken doordat de

quartaire sector hier zo groot is.
We hebben nog heel veel ontsla-
gen te gaan.

We profiteren ook minder van
de groei van de wereldhandel.
Vanuit het Noorden is er weinig
export. Bedrijven moeten het hier
meer hebben van de lokale markt.
Maar die is klein en krimpt. Daar
komt bij: de noordelijke economie
is steeds meer gaan leunen op het
gas. Onze economie bestond een
jaar of tien geleden nog voor zo’n
15 procent uit gasbaten, nu is dat
een kwart. De gassector staat
onder maatschappelijke druk en

de winning van het Groningerveld
is eindig. Zonder het gas daalt ons
aandeel in de landelijke economie.
Daar moeten we iets tegenover
stellen. Daar wordt ook hard aan
gewerkt. Er is veel aandacht voor
startups, de doorgroei van bedrij-
ven, exportbevordering en het
vermarkten van kennis die in het
hoger onderwijs aanwezig is. Het
Noorden heeft nog altijd een in-
dustrieel fundament dat nieuwe
groei kan opleveren.

afhankelijk van overheid

Bas Doets is directeur van ’E & E
advies’ in Groningen

Samenwerking
De serie ’Het Noorden en de crisis’
komt tot stand in samenwerking
met het bureau ’E & E advies’ in
Groningen en het werkgelegen-
heidsregister Lisa.

De economische
structuur van het
Noorden lijkt
sterker geworden

¬ Paul Elhorst ,,Ik voorzie een toename van de werkloosheid.’’ Foto: Corné Sparidaens
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