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• Economie alweer groter dan voor corona
• Sterk herstel economie maakt plaats voor 

onzekerheid, torenhoge inflatie en 
koopkrachtverlies

• Bedrijven met hoog energieverbruik in problemen
• Rem op economische groei / recessie?

Snel economisch herstel maakt plaats voor nieuwe onzekerheidSnel economisch herstel sinds corona



    

Arbeidsmarktontwikkelingen Groningen

• Snel herstel economie – personeelstekorten – onzekerheid / kanteling?
• Hoe ontwikkelt de Groningse arbeidsmarkt zich?
• Betekent de economische omslag het eind van de personeelstekorten?
• Welke kansen biedt de krappe arbeidsmarkt voor mensen met een grotere 

afstand tot de arbeidsmarkt?
• Hoe kunnen we het onbenut arbeidspotentieel beter benutten?



    

Verdubbeling aantal openstaande vacatures
 14.700 openstaande vacatures 

arbeidsmarktregio Groningen 2022
Vanaf begin 2021 sterke toename
Afname vacatures vlak na corona
Verdubbeling openstaande vacatures 
sinds begin coronatijdperk
Verwachting: minder vacatures

2x zoveel vacatures

Gemeente 
Groningen
±45% van 
Groningse 
vacatures = 

6.500



    

Totaal alle beroepen

Bijna 4x zoveel openstaande 
vacatures als beschikbare 
kandidaten

Krapte arbeidsmarkt op recordhoogte, maar minder dan elders
 • Steeds minder kandidaten per vacature

• Zeer krappe arbeidsmarkt in Nederland
• Groningse arbeidsmarkt iets minder krap dan in 

veel andere regio’s 
• Ook hier amper geschikte kandidaten te vinden
• Moeilijk vervulbare vacatures in vrijwel alle 

beroepsrichtingen

Groningen
Beroepsklasse
ICT zeer krap
Dienstverlenend zeer krap
Commercieel zeer krap
Managers zeer krap
Pedagogisch zeer krap
Zorg en welzijn zeer krap
Openbaar bestuur zeer krap
Transport en logistiek krap
Economisch en administratief krap
Technisch krap
Creatief en taalkundig gemiddeld
Totaal krap
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Personeelstekorten in vrijwel alle beroepsrichtingen



    

Zorg

Laag / basisvakmanschap
Huishoudelijk medewerkers (particulieren en thuiszorg)
Middelbaar / gespecialiseerd vakmanschap
Helpenden*
Verzorgenden IG, kraamverzorgenden
Woonbegeleiders gehandicaptenzorg
Algemeen verpleegkundigen
Doktersassistenten
Tandartsassistenten
Apothekersassistenten
Hoog / wetenschappelijk
Wijkverpleegkundigen
Gespecialiseerd verpleegkundigen (o.a. cardiologie, dialyse, intensive care, kinder, obstetrisch en gynaecologisch, oncologie,
    recovery, revalidatie, spoedeisende hulp)
Verpleegkundigen psychiatrie, GGZ (gespecialiseerd verpleegkundigen)
Praktijkondersteuners huisarts GGZ (poh-ggz)
Fysiotherapeuten
Orthopedagogen
Gz-psychologen, klinisch psychologen, eerste lijns-psychologen 
Specifieke medisch specialisten (o.a. arts spoedeisende hulp, klinisch geriater, specialist ouderengeneeskunde, 
    arts verstandelijk gehandicapten)

Pedagogisch/onderwijs en wetenschap

Middelbaar / gespecialiseerd vakmanschap
Pedagogisch medewerkers kinderopvang
Hoog / wetenschappelijk
Leerkrachten basisonderwijs
Leerkrachten speciaal onderwijs en RT
Docenten vo / mbo taalkundige vakken
Docenten vo / mbo exacte vakken
Vakdocenten beroepsonderwijs verpleegkunde / verzorging

Overheid

Hoog / wetenschappelijk
Consulenten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)*
Consulenten werk en inkomen
Beleidsadviseurs bestuurlijk- juridisch, economisch
Beleidsadviseurs ruimtelijke ordening / planologie

ICT

Middelbaar / gespecialiseerd vakmanschap
ICT-servicedeskmedewerkers
Hoog / wetenschappelijk
Data analisten en data scientists
Adviseurs / consultants ICT (m.n. ERP-  en CRM-systemen)
Applicatie-  en functioneel beheerders
Systeembeheerders
Netwerkbeheerders
Ontwerpers / architecten ICT-systemen
Programmeurs / developers ICT
Software testers, testmanagers ICT
Webdevelopers (technisch / backend)

Financieel en administratie, juridisch

Middelbaar / gespecialiseerd vakmanschap
Directiesecretaresses en managementassistenten*
Hoog / wetenschappelijk
Boekhouders en financieel administrateurs**
Salarisadministrateurs**
Schadebehandelaars***
Assurantieadviseurs, acceptanten verzekeringsmaatschappij***
Adviseurs hypotheken, kredieten en subsidies***
AA-  en assistent accountants****
Assistent controllers
Controllers, auditors en compliance officers****
Assistent inkopers
Inkopers
Hoofden inkoop
Financieel en beleggingsexperts
J uristen / juridisch adviseurs, kandidaatnotarissen*****

Commercieel, HR en strategie

Middelbaar / gespecialiseerd vakmanschap
Commercieel medewerkers binnendienst
Medewerkers klantcontact / klantenservice
Supervisors klantcontact / klantenservice
Hoog / wetenschappelijk
Business consultants en kwaliteitsmanagers
Recruiters
Intercedenten*
HR-adviseurs
Online marketeers**

Landbouw, natuur en milieu

Middelbaar / gespecialiseerd vakmanschap
(Voorman) hoveniers / groenonderhoud, boomverzorgers, greenkeepers

Schoonmaak -  reiniging

Laag / basisvakmanschap
Schoonmakers (o.a. kantoren, bedrijven, hotels, vakantieparken)*
Glazenwassers
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel)
Middelbaar / gespecialiseerd vakmanschap
Teamleiders en voormannen schoonmaak

Horeca*

Laag / basisvakmanschap
Keukenassistenten**
Middelbaar / gespecialiseerd vakmanschap
Medewerkers fastservice (in o.a. snackbars, ijssalons, lunchrooms)***
Cateringmedewerkers***
Medewerkers bediening horeca
Barpersoneel
Restaurantkoks
Hotelreceptionisten
Hoog / wetenschappelijk
Managers horeca (restaurant)

Detailhandel

Laag / basisvakmanschap
Verkoopmedewerkers tankstation
Middelbaar / gespecialiseerd vakmanschap
Verkoopmedewerkers food (voedingsspeciaalzaken)
Brood-  en banketbakkers*
Verkoopmedewerkers elektronica**
Verkoopmedewerkers bouwmarkten en doe-het-zelf**
Verkoopmedewerkers woninginrichting (keukens / badkamers)**
Hoog / wetenschappelijk
(Afdelings)managers / bedrijfsleiders supermarkt

Veiligheid

Middelbaar / gespecialiseerd vakmanschap
Handhavers openbare ruimte (BOA's)
Object-  en ambulante beveiligers
Hoog / wetenschappelijk
Veiligheidskundigen

Transport en logistiek

Laag / basisvakmanschap
Bijrijders, laders en lossers
Beladers vuilniswagen, vuilnisophalers*
Magazijn,-  expeditiemedewerkers en orderpickers
Middelbaar / gespecialiseerd vakmanschap
Vrachtwagenchauffeurs
Logistiek (administratief) medewerkers
Leidinggevenden magazijn, magazijnchefs
Transportplanners**
Hoog / wetenschappelijk
Logistiek managers

Industrie

Laag / basisvakmanschap
Assemblagemedewerkers*
Middelbaar / gespecialiseerd vakmanschap
Assemblagemonteurs
Pijpfitters
Plaatwerkers
Constructiebankwerkers, constructiemedewerkers, carrosseriebouwers
Conventioneel verspaners en machinebankwerkers
CNC-machinebedieners
CNC-verspaners (inclusief programmeren)
Lassers, gespecialiseerd lassers, lasrobotoperators
Machinaal meubelmakers en houtbewerkers
Naam: "scheepsbouwers metaal"
(Hoofd)operators proces-  en levensmiddelenindustrie**
Monteurs industriële machines en installaties / mechatronica (installatie, service, storing)** 
Productieplanners***
Leidinggevenden assemblage en montage metaal-  en overige industrie***
Technisch managers en hoofden technische dienst***
Tekenaars werktuigbouw / machines***
Werkvoorbereiders en calculatoren werktuigbouw / procestechniek***
Vertegenwoordigers en accountmanagers technische producten***
Hoog / wetenschappelijk
Leidinggevenden proces-  en levensmiddelenindustrie
Proces-  en levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars
Chemisch en fysisch analisten
Biochemisch en microbiologisch analisten
Industrieel ontwerpers
Engineers hardware en industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Adviseurs, (maintenance)engineers en ontwerper-constructeurs werktuigbouw en machines
Kwaliteitsmedewerkers

Installatietechniek

Middelbaar / gespecialiseerd vakmanschap
Monteurs laag- , midden-  en hoogspanning
Monteurs glasvezel en telecommunicatiesystemen
Loodgieters, installateurs / monteurs gas, water, sanitair, verwarming (incl. warmtepompen)
Elektriciens en installateurs / monteurs elektrische installaties (incl. zonnepanelen en laadpalen)
Installateurs / monteurs luchtbehandeling en koeltechniek
Monteurs beveiligingsinstallaties
Medewerkers technische dienst (elektrotechnisch)
Monteurs meet-  en regeltechniek en medische elektronica
Tekenaars elektro-  en installatietechniek*
Werkvoorbereiders en calculatoren elektrotechniek*
Hoog / wetenschappelijk
Adviseurs, engineers en projectleiders elektro-  en installatietechniek
Engineers en ontwerper-constructeurs elektrotechnische installaties, elektronica en meet-  en regeltechniek

Bouw

Laag / basisvakmanschap
Oppermannen / hulparbeiders bouw
Middelbaar / gespecialiseerd vakmanschap
Grondverzetmachinisten
Kraanmachinisten
Vaklieden grond- , weg en waterbouw, rioleringsmedewerkers, stratenmakers
Slopers bouw en asbestverwijderaars
Betonwerkers
Isoleerders
Stukadoors
Tegelzetters
Metselaars
Timmerlieden bouw en beton
Dakdekkers
Glaszetters
Werkplaatstimmerlieden, interieurbouwers, standbouwers, wand-  en plafondmonteurs, rolluik-  en zonweringinstallateurs***
(Hoofd)uitvoerders grond- , weg-  en waterbouw*
Opzichters en beheerders grond- , weg-  en waterbouw*
Tekenaars bouwkunde en BIM modelleurs*
Tekenaars grond- , weg-  en waterbouw*
Werkvoorbereiders en calculatoren grond- , weg-  en waterbouw*
(Hoofd)uitvoerders bouw en installatietechniek*
Werkvoorbereiders en calculatoren bouw en installatietechniek*
Bouwkundig inspecteurs, opzichters en adviseurs (EPA-  en BENG adviseurs)**
Hoog / wetenschappelijk
Adviseurs en ontwerper-constructeurs grond- , weg-  en waterbouw, projectleiders grond- , weg en waterbouw
Adviseurs en ontwerper-constructeurs bouwkunde
Managers en projectleiders bouw en installatie

Kansrijke beroepen in vrijwel alle beroepsrichtingen in Groningen (160)
 

Voertuigen-  en overige techniek

Middelbaar / gespecialiseerd vakmanschap
Rijwielmonteurs
Automonteurs (personen-  en bedrijfswagens)
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwmachines)

https://www.werk.nl/b
eroepskeuze/

https://www.werk.nl/beroepskeuze/
https://www.werk.nl/beroepskeuze/
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Personeelstekorten belemmeren bedrijfsvoering en zorgen 
voor overlast

Conjunctuurenquête Nederland 
(COEN) 4e kwartaal 2022:

“Een derde van de Groningse 
werkgevers ervaart 
productiebelemmeringen door 
tekort aan arbeidskrachten”



    

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

Zorg en welzijn
Openbaar bestuur

Onderwijs
Industrie

Uitzendbureaus
Overige zakelijke diensten

Detailhandel
Informatie en communicatie

Specialistische zakelijke diensten
Vervoer en opslag

Groothandel
Financiële diensten

Bouw
Horeca

Cultuur, sport, overige diensten
Landbouw

60 plus 50 tot 60 jaar

10% of meer

9,0% tot 10%

8,0% tot 9%

Minder dan 8,0%
• Economie kantelt
• Onzekerheid neemt toe
• Moeilijk vervulbare vacatures recordhoog
• Vergrijzing 
• uitstroom personeel 
• 10% Groningse en Noord-Drentse 

werknemers is 60-plus
• =32.000 werknemers

• Te weinig jongeren om pensionering en 
economische groei op te vangen

• Mismatch
• Schoolkeuze sluit niet altijd aan
• Veranderende eisen aan het werk

• Deeltijdwerk
• Bijna de helft werkzame beroepsbevolking 

Nederland werkt in deeltijd
• Flexibilisering
• Bedrijven investeren minder in opleiden 

flexkrachten

Hoe verder?

Gemeente 
Groningen
7,2% van de 

werknemers 

(107.000) = 

7.700

11%

8%

9%

11%

4%

8%

48%

16%

31%

30%

72%

52%

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

Vrouwen

Mannen

Totaal

minder dan 12 uur per week 12 tot 20 uur per week 20 tot 35 uur per week voltijd

48%

Personeelstekort is grotendeels structureel
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Uitdagingen samenleving doen beroep op schaars personeel
• Klimaatmaatregelen vragen vakmensen
• Extra woningen doen beroep op schaars bouwpersoneel
• Grotere zorgbehoefte - zorg kan het werk nu al niet aan
• Kinderopvang heeft nu al tekort aan mensen



    

Drenthe – november 2021

29.7006.900 5.7009.1003.300

Groningen – november 2021gemeente Groningen – oktober 2022

26.700 6.5004.300 5.10011.0002.000 1.000 2.200 1.800

Wie zijn er nog beschikbaar voor werk in de gemeente Groningen?
 

WIA / WAO
• heterogene groep

WW
• 70% startkwalificatie
• 41% heeft werk
• 33% is 50-plus
• frictiewerkloosheid
• tijdelijke contracten
• seizoenswerkloosheid

Participatiewet
• 12% heeft werk
• 34% startkwalificatie
• arbeidsbeperking
• (nog) niet werkfit

Wajong
• veelal jonger dan 40
• vooral psychosociale 

beperkingen

18.000 geregistreerde       
werkzoekenden(GWU)

4.500 (20%) minder dan in mei 2020
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Onbenut arbeidspotentieel groter dan alleen geregistreerde werkzoekenden

gemeente 
Groningen
14% = 
24.000 
mensen

• werklozen
• semi-werklozen
• onderbenutte 

deeltijdwerkers



    

Onbenut arbeidspotentieel beter in beeld krijgen

Groot deel onbenut 
arbeidspotentieel alleen 
uit steekproef bekend, 
niet geregistreerd

• werkenden die meer 
uren willen werken

• (voortijdig) 
schoolverlaters

Veel geregistreerde 
werkzoekenden geen  
onbenut arbeidspotentieel

(nog) Geen potentieel
• arbeidsbeperking
• (nog) niet werkfit

Niet onbenut 
• deels werk

• werklozen
• semi-werklozen
• onderbenutte deeltijdwerkers

24.00018.000

5.500 18.50012.500

 Groningen

Drenthe – november 2021

29.7006.900 5.7009.1003.300

Groningen – november 2021gemeente Groningen – oktober 2022

26.700 6.5004.300 5.10011.0002.000 1.000 2.200 1.800

overlap 
±25%



    

Arbeidsmarktontwikkelingen Groningen

• Economische omstandigheden verslechteren
• Personeelstekorten veelal structureel van aard
• Samenwerken in de regio zodat onbenut arbeidspotentieel beter benut wordt
• Dit draagt bij aan oplossen krapte 
• en levert kansen op voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt
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