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Voorwoord 

Er is één vraag die onze opdrachtgevers  
mij vaker stellen dan alle andere vragen: 
‘Hoe staat de arbeidsmarkt ervoor?’  
Het is juist deze vraag waar zo lastig  
een eenduidig antwoord op is te geven. 

Van Groningen tot Goes. Van Alkmaar tot Heerlen. Start People kent de 
Nederlandse arbeidsmarkt van binnen en buiten. Dagelijks spreken wij 
er klanten en kandidaten. Specifieke regionale kennis is ruimschoots bij 
onze collega’s aanwezig. Dus vraag ik ze met regelmaat om die inzichten 
te delen. Wat zijn nu die bijzondere regionale eigenschappen en ontwik-
kelingen? Bovenop de landelijk zichtbare trends, zoals flexibilisering en 
vergrijzing, maar ook schaarste en overschotten in bepaalde segmenten 
en niches van de arbeidsmarkt.

Dan vertelt iedere collega zijn of haar eigen verhaal. Want in de ene  
regio is de arbeidsmarkt nog ruim, in de andere al krap. In verschillende  
provincies zijn de afgelopen jaren economische groeicentra ontstaan  
in valley’s, delta’s of rond stedelijke agglomeraties. Zo ontstaan ook  
binnen regio’s weer nieuwe gespecialiseerde ecosystemen met eigen 
economische wetmatigheden.

Niet iedereen die professioneel actief is op de arbeidsmarkt heeft het 
voordeel te beschikken over een landelijk netwerk van lokale en regio
nale specialisten. Start People wel. Onze collectieve kennis ‘Hoe staat  
de arbeidsmarkt ervoor en wat zijn verschillen tussen regio’s?’ delen we 
graag met u in deze trendpaper. Ik wens u veel leesplezier.

Jan-Willem Gelderblom
Algemeen directeur

In deze 
trendpaper 
leest u…

…wat de ontwikkelingen en 
trends in de Nederlandse  
arbeidsmarkt zijn. Meerdere 
sectoren laten mooie groei-
cijfers zien, maar er zijn ook 
achterblijvers.
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…hoe de regio Noord grote 
verschillen kent tussen de  
economie in de steden en het 
achterland. Bedrijven en mede-
werkers moeten ‘toekomst- 
proof’ worden gemaakt.
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…welke uitdagingen in de 
regio West/Midden in het oog 
springen. De zeer recente  
economische kanteling  
resulteert direct in een  
‘booming’ arbeidsmarkt.
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…dat de steden in de regio 
Oost floreren met Zwolle als 
absolute vaandeldrager.  
Een keerzijde is de langdurige 
werkloosheid en ontwikkel-
achterstand in de Achterhoek.
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…waar de schaarste op de  
arbeidsmarkt in de regio Zuid 
toe leidt. Meer dan elders in 
Nederland gaan bedrijven hier 
op zoek naar internationale  
oplossingen.
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In deze trendpaper staan we stil bij de belangrijkste verschillen  
tussen de arbeidsmarktregio’s in Nederland. Om de betekenis van  
die verschillen echt goed te kunnen begrijpen, is het belangrijk om  
te beseffen dat er óók veel overeenkomsten bestaan. Voordat we  
dieper ingaan op de duidelijke karakteristieken per regio, kijken we 
daarom kort naar wat er momenteel ‘typisch Nederlands’ is.

Allereerst zien we dat het over het algemeen bijzonder 
goed gaat in ons land. De economie groeit snel, net  
zoals het aantal vacatures dat moet worden ingevuld. 
Dit heeft direct zijn weerslag op de arbeidsmarkt. Goe-
de kandidaten worden schaars. De verklaring daarvoor 
is tweeledig: enerzijds zijn de beste kandidaten ‘al on-
der de pannen’, terwijl anderzijds de gestelde eisen te 
hoog zijn voor de kandidaten die nog beschikbaar zijn.

Vinden is de uitdaging, binden de kunst
Een gevolg is dat steeds meer organisaties hun profiel-
eisen bijstellen, om tóch maar aan goede medewerkers 
te kunnen komen. De ‘shift’ die hierbij gemaakt wordt, 
is overal hetzelfde: minder focus op harde eisen en juist 
meer aandacht voor persoonlijke competenties en  
houding. Dit gebeurt vooral bij vacatures die in het hele 
land – nú al – nauwelijks meer te vervullen zijn. Voor 
functies in de techniek en/of ICTgerelateerde functies 
(van laag tot hoog), voor proces operators en logistieke 
banen zoals (heftruck)chauffeurs. En in een markt 
waar ‘vinden’ al een uitdaging is, is ‘binden’ vandaag de 
dag verheven tot hogere kunst.

Onze visie op arbeidsmarkttrends   
en regionale verschillen

Regio’s: de opvallendste verschillen

•    Noord en Oost: ‘stad en land’ groeien steeds  
verder uit elkaar 
Zowel binnen de regio Noord als Oost vormt  
zich een steeds grotere tegenstelling. De steden 
floreren er, zijn innovatief en volgen schijnbaar 
moeiteloos de opwaartse conjunctuur. Het 
achterland (NoordoostDrenthe, Zuidoost en 
NoordGroningen en de Achterhoek) bevindt 
zich daarentegen in een neerwaartse spiraal 
van steeds verder oplopende armoede, leegloop 
en ontwikkelachterstand. Bij zowel bedrijven 
als medewerkers. Een doortimmerd plan van 
aanpak om het economische tij te keren is daar 
niet minder dan bittere noodzaak.

•   West/Midden: explosieve groei zet sollici-
tanten aan het roer (en het bedrijfsleven op 
scherp) 
In de regio West/Midden is de groei momenteel  
zó explosief, dat de arbeidsmarkt er in een paar 
maanden is omgeslagen van een opdracht
geversmarkt in een absolute kandidatenmarkt. 
Schaarste is er over de gehele linie van de ar-
beidsmarkt een gegeven. En organisaties (profit 
én nonprofit) moeten alles op alles zetten om 
aantrekkelijk te blijven voor sollicitanten.

•   Zuid: logistieke schaarste vraagt om  
grensoverschrijdende oplossingen 
In de regio Zuid spelen heel andere ontwikkelin-
gen een grote rol. Door de hoge concentratie van 
grote marktspelers in logistiek en distributie is 
deze regio uitgegroeid tot dé logistieke hotspot 
van Nederland. Met alle schaarsteverschijn-
selen van dien. De grensregio’s in Limburg en 
Noord-Brabant zoeken daarom steeds meer én 
creatief naar op lossingen. Vooral in Duitsland.



4        Visie op werk - juli 2016

De algemene trend is duidelijk: ons land zit in de lift.  
De economie trekt aan, de inflatie is laag, de koop-
kracht verbetert en de werkgelegenheid neemt toe. 
Zelfs de sectoren die het in deze crisis het zwaarst 
hebben gehad, laten eindelijk een toename in het  
aantal banen zien. Het heersende sentiment op de  
arbeidsmarkt is echter nog allesbehalve ‘laaiend en-
thousiast’. ‘Voorzichtig positief’ dekt eerder de lading. 
Want hoe stabiel is onze hervonden groei? De cijfers  
laten intussen wel een groei van het consumenten
vertrouwen zien in de zich net herstellende economie. 
Wanneer we inzoomen op het aantal banen per sector, 
dan constateren we binnen Nederland grote verschil-
len in groei.

Volop groeisectoren
Er zijn meerdere sectoren in Nederland die – eindelijk 
weer – mooie groeicijfers laten zien. De bouw is zo’n 
voorbeeld. Deze sector die gedurende een lange perio-
de zware klappen heeft moeten incasseren, groeit  
nu stevig. En de eveneens hard getroffen sectoren  
horeca, groothandel en detailhandel veren óók sterk 
op (al vallen er in 2015 en 2016 juist bij de grote con-
cerns faillissementen te betreuren), net zoals de 
ICT-sector. De sectoren met een iets rustiger groei-
verloop zijn die van specialistische zakelijke dien-
sten, vervoer en opslag, schoonmaakbedrijven en 
hoveniers, en overige diensten. 

Achterblijvers en verliezers
Helaas zijn er naast deze ‘stijgers’ ook achterblijvende 
sectoren, waar nog geen groei in aantal banen is  
waar te nemen. Opvallend daarbij zijn de industrie 
(blijft achter), het onderwijs (steeg in 2015 nog wel, 
maar vertoont na 2016 toch weer een afname) en de 
finan ciële dienstverlening. Deze laatste sector 

krimpt met duizenden banen per jaar. Daarnaast zijn 
er sectoren zoals verhuur en handel in onroerend 
goed, landbouw, bosbouw en visserij, cultuur, sport 
en recreatie, en openbaar bestuur waar de arbeids-
markt nog geen sterke groeicijfers vertoont, maar  
al wel een afvlakking van het aantal verdwijnende  
banen. Wellicht vormt dat een teken dat ook hier  
het eerste herstel is ingezet. Vooral als het gaat om 
onroerend goed en de aantrekkende huizenmarkt, 
lijkt dit een reële aanname.

Na de forse periode van stilstand en achteruitgang die in 2008 begon, 
is de Nederlandse economie vanaf 2012 stap voor stap uit de rode  
cijfers aan het klimmen. Ook wat betreft de arbeidsmarkt. Toch is  
het zeer zeker niet zo, dat we aan het terugkeren zijn naar de ‘oude  
en vertrouwde situatie’. Nederland én de Nederlandse arbeidsmarkt 
zijn sinds de crisis duidelijk veranderd. Definitief.

Ontwikkelingen en trends 
in de Nederlandse arbeidsmarkt

Ontwikkeling banengroei van werknemers 

Sector       Banengroei x 1.000  
 2015  2016  2017 
Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling  68  46  40 

Groothandel  9  9  9 

Detailhandel (incl. auto’s)  15 6  7 

Bouwnijverheid  -6  9  7 

Specialistische zakelijke diensten  5  6  6 

Horeca  9  7  6 

Informatie en communicatie  6  5  5 

Vervoer en opslag  5  5  3 

Schoonmaakbedrijven, hoveniers  1  1  2 

Verhuur en overige zakelijke diensten  1  1  1 

Verhuur en handel van onroerend goed  -1  0  0 

Landbouw, bosbouw en visserij  -1  -1  -1 

Overige diensten (incl. huishoudens)  -2  -1  -1 

Cultuur, sport en recreatie  -1  -1  -1 

Openbaar bestuur  -5  4  -1 

Onderwijs  3  1  -2 

Zorg en welzijn  -26  5  -2 

Industrie  3  -1  -3 

Financiële dienstverlening  -6  -6  -4 

Totaal  76  93  69
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Voorzichtig positieve cijfers
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Signalement 2016
Dit zijn dé trends op de arbeidsmarkt

•  De arbeidsmarkt zal steeds verdergaand  
flexibiliseren. Uit het Arbeidsmarkt Gedragson-
derzoek van het onderzoeksbureau Intelligence 
Group blijken flexibele werktijden (na salaris) voor 
Nederlanders nu zelfs de belangrijkste arbeids-
voorwaarde. 

•  Nog zo’n opmerkelijke trend, die hier alles mee te 
maken heeft: mensen verruilen bewust steeds 
vaker de zekerheid van werk en een vast salaris 
voor opeenvolgende projecten of klussen, omdat 
zij werkplezier en afwisseling belangrijker vinden.

•  Banen zullen steeds meer gecreëerd gaan  
worden rondom de krachten en competenties 
van mensen. Hiermee stappen werkgevers af  
van het zoeken naar ‘perfecte kandidaten’ voor 
vastomlijnde functies.

•  Robotisering en digitalisering zorgen voor  
‘arbeidsmarktbrede’ verschuivingen: het resul-
teert in groeiende werkloosheidscijfers onder laag 
en ongeschoold personeel, en een grote toename 
van vacatures in de hogere functies.

•  Voor dezelfde functies hanteren werkgevers 
steeds hogere opleidingseisen, waardoor men-
sen uit het lager en middelbaar beroeps onderwijs 
vaker gepasseerd worden door hoger opgeleiden.

•  Door de toename van robotisering en digitalise-
ring wordt administratief personeel steeds vaker 
vervangen door mensen met een technische ach-
tergrond en ICT’ers. Ofwel: er zijn ándere mensen 
nodig voor hetzelfde werk.

•  Deze ontwikkeling maakt dat er steeds meer  
beroepsgroepen in omvang afnemen of zelfs 
verdwijnen, terwijl andere juist onder druk komen 
te staan door schaarste. Om beide ontwikkelingen 
voor te blijven moeten bedrijven én medewerkers 
inzetten op omscholing en bijscholing. Anders  
gezegd: een leven lang leren wordt de norm.

•  Arbeidsmigratie zal nog verder toenemen.  
Hoger opgeleiden vestigen zich dáár waar zij met 
hun competenties het best aan de slag kunnen. 
Economische migranten en vluchtelingen proberen 
in andere werelddelen aan werk te komen. Mogelijk 
vormt dit een bedreiging, maar met de juiste aan-
pak kan deze instroom misschien een belangrijk 
antwoord geven op thema’s als vergrijzing.

•  Bedrijven gaan steeds bewuster aan de slag om 
van hun medewerkers gezonde en gelukkige 
mensen te maken. Initiatieven zoals meer bewe-
ging (fitness), een gezondere lunch, minder werk-
uren en een lagere werkbelasting moeten leiden 
tot verhoogde productiviteit en minder verzuim.

Vast wordt flex
Te midden van al deze groei en krimp, is er één sector 
die ‘traditiegetrouw’ een post-crisis-groei laat zien die 
alle andere sectoren overvleugelt. Die van uitzend-
bureaus en arbeidsbemiddeling. De reden hiervoor  
is deels ‘als vanouds’. Werkgevers zijn voldoende opti-
mistisch om weer te gaan investeren, maar hebben nog 
niet voldoende vertrouwen om alweer mensen in vaste 
dienst aan te nemen. Een beroep op tijdelijke arbeid is 
de ideale, flexibele (tussen) oplossing. De forse groei in 
de uitzendsector kent daarnaast echter ook een totaal 
nieuwe component. Dit is het gevolg van een cruciale 
en definitieve omslag op de arbeidsmarkt: vast wordt 
flex. Substantiële aantallen vaste banen zijn aan het 
verdwijnen, om nooit meer terug te komen. Is het niet 
nu, dan toch wel binnen afzienbare tijd. In 2016 zal 
waarschijnlijk de helft van de verwachte nieuwe banen 
een invulling krijgen vanuit de uitzendsector.

Ontwikkeling aantal zzp’ers 

Sector                  Groei x 1.000  
 2015  2016  2017 
Specialistische zakelijke diensten  9  3  3 

Informatie en communicatie  2  2  2  

Bouwnijverheid  1  3  2 

Cultuur, sport en recreatie  2  2  2 

Overige diensten (incl. huishoudens)  2  2  2 

Zorg en welzijn  0  0  1 

Detailhandel (incl. auto's)  1  1  0 

Onderwijs  6  0  0 

Industrie  1  0  0 

Landbouw, bosbouw en visserij  6  -1  -1 

Overige sectoren  6  1  1 

Totaal  34  12  13 
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Vacatures anders ingevuld
Hoe de Nederlandse arbeidsmarkt sinds de crisis  
is veranderd, komt ook duidelijk tot uiting in de  
wijze waarop vacatures – momenteel zijn het er zo’n 
151.000 – worden ingevuld. 

Zochten werkgevers traditioneel vooral vaste mede-
werkers voor fulltime of parttime banen, vacante 
functies in de huidige arbeidsmarkt worden steeds 
vaker bewust en definitief ingevuld door zelfstandigen 
en flexibele medewerkers. 

De cijfers zijn veelzeggend:
•  Het aantal banen voor zelfstandigen is momenteel 

15% hoger (+270.000) dan begin 2008, terwijl  
het aantal banen voor medewerkers in loondienst 
ondanks de recente groei nog altijd 2% láger is 
dan in 2008. 

•  Het aantal vaste banen is sinds 2008 afgenomen 
met 10%, terwijl het aantal flexibele banen met 
27% is toegenomen.

Groeiprognose werkgelegenheid
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Bron: Rabobank.

Inzoomen op regio’s: onderscheidende verscheidenheid 
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•   Grote verschillen op het  
gebied van bevolking, werk, 
cultuur en potentie

•   Stedelijke gebieden met  
sterke groeicijfers, innovatie-
kracht en aantrekkelijkheid

•    Het ‘achterland’ met afname 
op alle fronten, ontwikkelings-
achterstanden en leegloop 

Overal in Nederland zie je verschillen tussen stedelijke 
regio’s en ‘het platteland’. Maar die zijn nergens zo in 
het oog springend als in de drie noordelijke provincies. 
Vergelijken we bijvoorbeeld de arbeidsmarkt in de  
omgeving van steden als Heerenveen, Leeuwarden, 
Delfzijl en Groningen, met het achterland van Noord-
oostDrenthe en Zuidoost of NoordGroningen, dan 
zijn er op vrijwel élk aspect verschillen: demografie, 
cultuur, opleidings, inkomsten en ambitieniveau, ver-
grijzing, bevolkingsdichtheid, soort opleidingen enzo-
voort. Dat onderscheid is ook waarneembaar in de 
conjunctuur: bedrijven in en rond de steden bewegen 
aanzienlijk meer met de landelijke trends mee, dan in 
de gebieden daarbuiten. Onderzoekers van de afdeling 
Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen spreken 
er zelfs expliciet hun zorgen over uit: ‘De armoede en 
hoge langdurige werkloosheid daar zijn alarmerend en 
vragen om een forse verbetering van het beleid.’

Steden groeien
Want ja: zowel de grote bedrijven als het MKB in de  
stedelijke gebieden – vaak actief op het gebied van 
pharma, food, logistiek, energy en zakelijke dienst
verlening – liften succesvol mee op het algehele  
economisch herstel. Ze groeien, blijven ‘bij’ door toe-
komstgerichte investeringen en lopen vaak zelfs voor-
op dankzij innovaties. Waardoor ze aantrekkelijker 
blijven voor nieuwe medewerkers, stagiairs en andere 
mensen die nodig zijn voor een bestendige toekomst.

Het achterland loopt leeg
Ondertussen kunnen delen van het achterland de snelle 
ontwikkelingen nauwelijks bijhouden. Doordat er onvol-
doende mensen zijn met de juiste competenties of in-
trinsieke drive om mee te ontwikkelen. Omdat er bij veel 
bedrijven sprake is van een goedbedoelde maar wel  
voor stagnatie zorgende loyaliteit richting medewerkers 
die vaak als tweede, derde of vierde generatie uit één  
familie bij ‘dezelfde baas’ werken. Maar ook vanwege  
het feit dat er steeds meer ondernemers en bedrijven 
wegtrekken naar regio’s waar zij wél de juiste mensen 
kunnen vinden. Het resultaat is helaas dat dit achter-
land de aansluiting met de rest van de wereld aan het 
kwijtraken is. Een neerwaartse spiraal is ingezet.

Welke uitdagingen heeft de regio Noord?
De uitdagingen zijn duidelijk: 
•      Hoe worden de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven  

in het achterland weer aantrekkelijk voor  
potentials én interessante werkgevers?

•      Hoe maken de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven 
zichzelf structureel ‘toekomstproof’, zodat de  
economische groei kan doorzetten en de neer-
waartse spiraal kan worden gekeerd?

Regio Noord

De regionale aanpak van Start People
Bedrijven en medewerkers ‘toekomst- 
proof’ maken

Start People richt zich in de regio Noord sterk  
op strategisch personeelsmanagement in com-
binatie met opleidingen, om bedrijven en mede-
werkers te helpen ‘toekomst-proof’ te worden.  
We nemen uitstroom, doorstroom en instroom 
onder de loep en we richten ons op competen-
tie-ontwikkeling. Daarbij gaan we met bedrijven  
in gesprek over de juiste profielen voor de 
toekomst. En we kijken ook hoe we de sterke 
ver grijzing in de regio daarbij positief benutten. 
Hiervoor zet Start People programma’s in zoals 
De Generatieregeling, waarbij de kennis van  
ouderen behouden blijft als waardevolle basis 
voor een nieuwe generatie medewerkers.



Visie op werk - juli 2016        9

Avebe ondervindt dagelijks de voordelen én uitdagingen van het feit 
dat het bedrijf diep geworteld is in het Groningse. Zo is de loyaliteit  
van de 1.000 medewerkers erg groot. Het werkgeverstevredenheids-
onderzoek laat ook dit jaar weer een 8 als gemiddeld eindcijfer zien. 
Innovatie is voor Avebe een belangrijke pijler onder een succesvolle 
toekomst. Een gesprek met Giena Klaassens, Director HR Operations 
van Avebe.

Bij de drie Groningse productielocaties van Avebe draait alles om aardappelen. Of beter 
gezegd, om dat ‘wat erin zit’: aardappelzetmeel, aardappeleiwitten en aardappel vezels 
voor tientallen (dieren)voedingsgerelateerde toepassingen. Giena Klaassens: “Een 
belangrijke pijler van ons beleid is productontwikkeling. Een aard appel heeft veel  
te bieden en het is onze missie om ‘eruit te halen wat erin zit’. We hebben daarom 
recentelijk besloten om onze R&Dafdeling op het terrein van Rijksuniversiteit  
Groningen te vestigen. We verwachten daar veel van met het oog op samenwerking  
en kruisbestuiving met wetenschappers en studenten. Bovendien hopen we dat het 
aantrekken van academisch geschoolde technologen vanuit onze nieuwe R&D 
locatie gemakkelijker gaat dan vanuit onze vestiging in Veendam.”

Vitaliteit en loyaliteit
Naast R&D staat ook ‘vitaliteit’ hoog op de agenda. Klaassens: “Vitaliteit op het 
gebied van fysieke en mentale gezondheid, opleiding en competentie, én motiva-
tie. Als je dat laatste ziet als ‘loyaliteit’, dan zijn we erg vitaal. Onze medewerkers 
zijn over het algemeen – en vaak al vele generaties lang – echt verknocht aan 
Avebe. Maar kijken we naar een gezonde leefstijl en de motivatie om te ontwik
kelen, dan kunnen we nog een paar stappen voorwaarts zetten. En dat moet,  
willen we ons voortbestaan kunnen blijven garanderen. Dit besef begint nu  
dankzij speciale programma’s door te dringen. Tegelijkertijd zorgt de vergrijzing 
voor een natuurlijke verschuiving. De vraag die we onszelf stellen: Veranderen  
we wel snel genoeg mee met de ontwikkelingen in de wereld?”

Prikkelende vernieuwing
“Wat ook helpt is het inzetten van uitzendmedewerkers om verbeter-
projecten te versnellen. Dat brengt ‘vers bloed’ in de organisatie. 
Medewerkers met een diverse achtergrond werken nu – mede 
dankzij de inzet van kennis en kunde van uitzendmedewerkers 
– samen aan onze verbeterprojecten”, aldus Klaassens. “Start 
People speelt bij dit alles een belangrijke rol. Door hun werving en 
selectie én met hun adviezen over hoe we deze flexibele schil zo 
kostenefficiënt mogelijk kunnen inzetten.”

Giena Klaassens, Director HR Operations bij Avebe: 

“Veranderingen versnellen”

Visie op werk - juli 2016        9
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Net zoals zoveel andere  
bedrijven, heeft ook het  
afvalmanagementbedrijf 
SUEZ een aantal moeilijke 
jaren achter de rug. Immers, 
klanten met minder op-
drachten, produceren ook 
minder afval. Omgekeerd 
geldt gelukkig hetzelfde.  
Nu bedrijvig Nederland 
razendsnel uit het dal klimt, 
verwacht SUEZ dat  het  
werk ook weer toeneemt. 
“En daarmee het aantal 
vacatures”, aldus Directeur 
Fleet & Logistics Roger  
Versluis.

SUEZ ziet momenteel hoe snel het 
tij is gekeerd en dat het invullen  
van vacatures voor chauffeurs 
en beladers in rap tempo lastiger 
wordt. Versluis: “Het is boven-
dien veel meer maatwerk aan het 
worden. Vroeger was het simpel. 
Chauffeurs wilden zoveel mogelijk 
werken en overuren maken. Dat 
ze daardoor veel van huis waren, 
was geen punt. Geld verdienen was 
het belangrijkst. Dat is nu totaal 
anders. Zoals vele werkzoekenden 
op de arbeidsmarkt is ook de chauf-
feur tegenwoordig meer en meer  
op zoek naar balans tussen werk  
en privé: met meer vrije dagen, 
‘papadagen’ en de ruimte om kin-
deren op te halen van school. Wat 
mij betreft is het een gezonde ont-
wikkeling. Maar ook wel één waar 
we als van oudsher wat conser
vatieve sector op moeten inspelen.  
En dat moet echt! Want als we nú 
niet zorgen dat we een goede ma-
nier vinden om mensen aan te  
trekken, die we weten vast te 
houden met een goed arbeids
voorwaardenpakket, dan hebben 
we over drie jaar een serieus  
probleem.”

Snel groeiende volumes
De reden voor deze ‘sense of urgen-
cy’ ligt in de groei van de  economie, 
stelt Versluis vast. “Onze volumes 
groeien nu snel. Vooral in de bouw, 
de pro ductie en de chemie zien we 
grote stijgingen. En het heeft er 
alle schijn van, dat dit doorzet. Wij 
zullen daar klaar voor moeten zijn 
met onder andere meer beladers en 
meer chauffeurs. Om dat goed aan 
te pakken, hebben we onze  visie op 
deze ontwikke lingen gedeeld met 
onze partner Start People. Zij  
bevestigden de voorziene krapte 
vanuit hun eigen expertise en sa-
men zijn we aan de slag gegaan  
voor pasklare oplossingen. De  
details moeten we nog uitwerken,  
maar we zullen onder meer in-
steken op zijinstromers en het 
ontwikkelen van een aantrek kelijk 
opleidings- en beloningstraject. 
Daarnaast zijn we aan het kijken 
hoe Start People ons effectief aan 
andere logistieke dienstverleners 
kan koppelen. Ook die aanvulling  
op ons netwerk is waardevol.”

Roger Versluis, Directeur Fleet & Logistics bij SUEZ:

“Meer maatwerk en balans”
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•   Groei, groei, groei: een  
‘booming’ arbeidsmarkt

•   Een zeer recente grote  
kanteling, vooral in de  
laatste maanden

•   Tekorten op álle niveaus  
en in álle functies

De arbeidsmarkt in de regio West/Midden is ‘booming 
and blooming’. Er is alom groei. Op de arbeidsmarkt 
ontstaan tekorten op alle niveaus en in alle functies: 
van technisch personeel tot financieel adviseurs met 
WFTopleiding, maar ook medewerkers in het maat-
schappelijk domein. Graadmeters voor de economie  
en de arbeidsmarkt vertonen een stijgende lijn: het 
aantal vacatures, het lef om te solliciteren, beschikbare 
geldstromen, huizenprijzen, het vertrouwen in een  
bestendige toekomst én flexibel werken. Er neemt 
maar één aspect in rap tempo af: het aantal beschik-
bare, gekwalificeerde kandidaten voor vacatures.

Flex is ‘hot’
In een paar maanden tijd is de arbeidsmarkt in de regio 
veranderd van een markt ván en vóór opdrachtgevers, 
naar een kandidatenmarkt. Sollicitanten hebben het 
voor het kiezen en kunnen weer eisen stellen aan  
salaris, aantal werkdagen en secundaire arbeids
voorwaarden. Vooral starters op hbo en woniveau 
manifesteren zich: zij kennen hun waarde en deinzen  
er niet voor terug om die klinkend te verzilveren. Daar-
naast geldt: flex is ‘hot’. Hoog opgeleide mannen en 
vrouwen tot een jaar of 30, zonder gezin en/of hypo-
theek, zeggen met het grootste vertrouwen hun baan 
op. Ze durven op flexibele basis te gaan voor die ene 
droombaan. Dit is met name zo in de zakelijke dienst-
verlening en bij de overheid. 

Hogere opleidingseisen
Sollicitanten die hun werk moeten vinden op de wat  
lagere niveaus bewegen zich minder vrij. Zij kiezen  
nog steeds eerder voor zekerheid, geld en een ‘mooie 

werkgever’, dan voor eigen ontwikkeling of toekomst-
perspectief. Een lastige ontwikkeling is wel dat  
vacatures steeds ‘hoger’ worden ingevuld, doordat  
ondernemingen – met het oog op de toekomst – hun 
opleidingseisen rigoureus opschroeven. Hierdoor  
worden goede lbo- of mbo-kandidaten gepasseerd 
door mbo of hbokandidaten, terwijl zij net zo geschikt 
zouden kunnen zijn. Daarnaast moeten medewerkers 
opleidingen blijven volgen, om in de toekomst mee  
te kunnen in technologische ontwikkelingen en veran-
derende eisen. Wat mooi is, is dat bedrijven steeds  
ontvankelijker worden voor wel willende 50-plussers  
en medewerkers met een arbeids beperking.

Welke uitdagingen heeft de regio West/Midden?
In de regio springen deze uitdagingen in het oog:
•      Hoe kunnen werkgevers nog actiever aan de slag  

om hun aantrekkingskracht richting sollicitanten  
te versterken?

•      Hoe kunnen opleidings- en begeleidingsprogram-
ma’s worden uitgebreid en geoptimaliseerd om  
medewerkers beter tot hun recht te laten komen?

De regionale aanpak van Start People
Het ontwikkelen van aantrekkelijke 
werkgevers

Start People richt de focus in de regio West/ 
Midden op een nóg bredere ondersteuning van  
organisaties en kandidaten. Op deze manier  
onderscheiden we ons nadrukkelijker als ter  
zake kundige specialist in arbeidsbemiddeling. 
Hoe? Door werkgevers te adviseren over hoe zij 
‘aantrekkelijk’ kunnen worden en blijven voor 
sollicitanten en medewerkers. We helpen werk-
gevers actief bij het herdefiniëren van profielen 
en eisen, waardoor ook de goede, maar lager 
gekwalificeerde kandidaten kansen krijgen op 
een geschikte werkplek. Hiermee spelen wij met 
Start People in op de (technologische) ontwikke-
lingen bij bedrijven: door het opleiden en ontwik-
kelen van kandidaten helpen wij werkgevers om 
toekomst-proof te zijn. We werken mensgericht, 
resultaatgericht, gedisciplineerd én actief aan 
(ver)binding, tevredenheid en betrokkenheid.

Regio West/Midden
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•   Economische topprestatie 
Zwolle, forse groei Arnhem,  
Nijmegen en Apeldoorn

•   Achterhoek: langdurige  
werkloosheid, achterstand,  
armoede en leegloop

•   Schaarste onder docenten, 
technici en ICT’ers

In de regio Oost zijn Zwolle, Arnhem, Nijmegen en 
Apeldoorn steden met een enorme aantrekkings-
kracht. Het herstel is hier ronduit indrukwekkend. 
Zwolle mag zich zelfs rekenen tot de top5 best pres
terende regio’s van Nederland, doordat het organisa-
ties uit iedere denkbare sector een goede habitat 

biedt: zakelijke dienstverlening, grote overheden,  
logistiek, food én technologie. Een ander sterk punt van 
ál deze steden is het feit dat ze veel opleidingen – ook 
op hoog niveau – en daarmee studenten binnen hun 
stadsgrenzen hebben. Starters en young professionals 
blijven in veel gevallen ook ná hun studie in ‘hun’ stu-
dentenstad wonen en werken, dankzij de aantrekkelij-
ke regionale economie. Op zich een belangrijk element 
voor toekomstbestendigheid. Echter, het economisch 
herstel verloopt momenteel zodanig sprongsgewijs, dat 
schaarste op de arbeidsmarkt nu al ontstaat. Vooral op 
het gebied van specialistische leerkrachten, en ICT en 
techniekfuncties op alle niveaus.

Overeenkomsten met de regio Noord
De regio Oost is op één aspect vergelijkbaar met de re-
gio Noord. Ook hier lopen de verschillen in welvaart en 
economisch herstel verder op tussen de steden en het 
achterland, hoewel dit verschil iets minder nadrukkelijk 
is dan in het noorden. Een feit is wel dat de Achterhoek, 
met vooral veel industrie en verder weinig spreiding in 
andere sectoren, grotendeels achterblijft bij alle (tech-
nologische) ontwikkelingen. Dat komt onder meer 
doordat veel ondernemers én hun medewerkers niet  
de noodzaak inzien van aanpassing, ontwikkeling en 
dus verandering. En bedrijven die dat juist wél beseffen 
en volop innoveren, ondervinden problemen bij het 
aantrekken van geschikte medewerkers. Veel mensen 
met de juiste capaciteiten, competenties en ambitie 
zoeken hun heil elders. Buiten de Achterhoek. Zij  
trekken naar gebieden met een veel grotere bedrijven-
diversiteit, waar het bruist van de innovatie en groei.

Welke uitdagingen heeft de regio Oost?
Voor de regio Oost zijn de voornaamste uitdagingen:
•      Hoe worden de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven  

in gebieden zoals de Achterhoek aantrekkelijk  
voor potentials én interessante werkgevers?

•      Hoe kunnen de snel groeiende stedelijke regio’s  
de schaarste op de arbeidsmarkt voorblijven?

De regionale aanpak van Start People
Ondernemers bewustmaken én groei 
faciliteren 

Start People richt zich in de regio Oost zowel op  
de specifieke problemen van de buitengebieden, 
als op de uitdagingen voor de stedelijke econo-
mische centra. Eerst de buitengebieden: daar  
richt Start People zich steeds nadrukkelijker  
op bewustmaking van bedrijven en ondernemers: 
zij moeten de aansluiting niet verliezen. Wat 
kunnen ze doen om aantrekkelijker te worden? 
Hoe kunnen opleidingstrajecten hier een rol bij 
spelen? Daar is nog veel terrein te winnen. Voor  
de florerende stedelijke gebieden is de focus  
van Start People gericht op het voorblijven van  
de schaarste op de arbeidsmarkt met goed advies 
en praktische ondersteuning. We faciliteren groei 
met een arbeidsmarktanalyse en doelgroepana-
lyse. Waar zitten de mensen? Hoe zijn ze te berei-
ken? Zijn er ook kandidaten die als zij-instromer 
de functies kunnen vervullen, als ze goed bege-
leid en/of opgeleid worden? Of ligt het antwoord 
in het aanpassen van de profielen en eisen?

Regio Oost



In de ‘nieuwe gekte’ van de huidige arbeidsmarkt is schaar-
ste een van de grootste zorgen van morgen. De HAN kan 
vanuit een relatief luxe positie nadenken over de stappen 
die zij wil zetten, omdat schaarste nu nog niet direct voel-
baar is in de volle breedte. Maaike Krüse, Hoofd subunit 
HRM, heeft er wel een idee van hoe dat komt.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN University of Applied  
Sciences) verzorgt voor ongeveer 31.000 studenten meer dan 80 bache lor  
en masteropleidingen. De synergie tussen onderwijs, beroepenveld en  
onderzoek is daarbij een belangrijk aandachtspunt, zet Maaike Krüse 
uiteen: “We zijn een grote werkgever in een dynamisch werkveld, met 
een grote maatschappelijke relevantie. Daarnaast bieden we goede 
arbeidsvoorwaarden en veel professionaliseringsactiviteiten. Dat alles 
maakt ons een aantrekkelijke werkgever, waar mensen zich graag 
aan verbinden. Tot nu toe hebben wij dan ook – tegen de stroom in, 
wellicht – nauwelijks last van schaarste. Alleen de vacatures voor heel 
specialistische docenten, zoals bijvoorbeeld op het gebied van bepaalde 
technische vakken zijn wel steeds moeilijker te vervullen. En die voor  
lectoren. Daarvoor gaan we soms de internationale arbeidsmarkt op.”

Inspelen op grote vraagstukken
Toch kent ook de HAN grote uitdagingen op het gebied van vacante  
functies. “Het verdwijnen van de VARverklaring heeft enorm veel impact 
op ons HRbeleid. Binnen het nieuwe systeem van de Wet DBA met mo-
delovereenkomsten is het namelijk praktisch onmogelijk geworden om 
zzp’ers in te zetten als docent. Heel erg jammer, want we willen júíst graag 
de ervaring van het beroepenveld naar binnen halen! Start People helpt 
ons hier goed bij, met praktijkgerichte adviezen. Ik vind sowieso dat  
Start People heel sterk inspeelt op alle grote vraagstukken binnen de  
arbeidsmarktexpertise. Zo verzorgen ze hier inhouse alle werving en  
selectieactiviteiten voor ondersteunende functies binnen de lagere  
schalen. En komen wij met andere vragen, dan weten zij altijd precies  
aan welke experts binnen USG People zij ons moeten koppelen. Hierdoor 
zitten we altijd met de juiste mensen aan tafel. Oók dat is belangrijk voor 
goed werkgeverschap.”

Maaike Krüse, Hoofd subunit HRM bij HAN, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen:

“Ervaring binnenhalen”
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•   Landelijk trendsettend in 
schaarste op het gebied van 
gekwalificeerde kandidaten

•   Sterke toename van bedrijven 
en vacatures in de logistiek  
en productie 

•   Zoeken naar oplossingen  
‘over de grens’

Door de ligging aan onze landsgrenzen met België en 
Duitsland groeien het zuidoosten van NoordBrabant 
en het noorden en midden van Limburg explosief als  
logistiek centrum van Nederland. Steeds meer logistie-
ke en aanverwante bedrijven openen er nieuwe vesti-
gingen. Aan beide zijden van de grenzen. Daarnaast 
nemen digitalisering en robotisering toe bij productie-
bedrijven, waardoor het huidige laagopgeleide perso-
neel achterop dreigt te raken. Economisch gaat het  
de regio Zuid voor de wind. Maar met onvoldoende  
(geschikte) mensen in de regio, vormt schaarste op  
de arbeidsmarkt een bedreiging voor gezonde groei.

Oplossingen van ‘de buren’
In de aanpak van deze schaarste leert  Nederland 
graag van de creatieve oplossingen van een aantal 
branches in Duitsland, dat al langer te kampen heeft 
met een vergelijkbaar tekort aan gekwalificeerde 
 medewerkers. Nederlandse bedrijven stellen zich 
 bijvoorbeeld steeds meer open voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Arbeidsmigranten uit 
Duitsland worden nu actief door Limburgse bedrijven  
in de  Nederlandse grensregio aangetrokken. De trend 
in de laatste jaren is dat er steeds meer Duitse 
 grensarbeiders in Nederland werken en bijna geen 
 Nederlandse grensarbeiders in Duitsland. Deze  
trend is sinds begin 2015 omgeslagen. Steeds meer 
Nederlanders vinden werk en zijn bereid om in 
 Duitsland te gaan werken. Het aantal Duitse  
grens arbeiders in Nederland blijft onverminderd.  
En: de eerste Nederlandse bedrijven passen nu  

hun profielen aan. Van kwantiteit en gericht op harde 
vaardigheidseisen, naar kwalitatief en ‘mensgerichte’ 
eisen zoals houding en aanwezige competenties. 

Brabantse schaarste dreigt
Het westen en midden van Noord-Brabant maken een 
groei door. Maar dankzij de relatief hoge bevolkings-
dichtheid én bedrijvendiversiteit is de schaarste er  
(nu nog!) te overzien. In Eindhoven daarentegen zijn  
er zulke enorme aantallen vacatures in het gespeciali-
seerde hogere technologiesegment, dat schaarste zich 
daar aandient. Een gunstige factor voor Noord-Brabant 
lijkt te zijn, dat hoger opgeleiden uit de rest van  
Nederland een verhuizing naar het centraler gelegen 
Noord-Brabant makkelijker overwegen dan naar  
Limburg. 

Welke uitdagingen heeft de regio Zuid?
In het zuiden liggen er twee duidelijke uitdagingen:
•      Hoe (en waar) vinden logistieke bedrijven voldoende 

gekwalificeerde medewerkers en net zo belangrijk: 
hoe houden zij die mensen vast in deze ‘kandidaten-
markt’?

•      Hoe zorgen productiebedrijven ervoor dat hun  
medewerkers ‘meegroeien’ naar de toekomst?

De regionale aanpak van Start People
Mensen motiveren en op maat opleiden

De oplossing voor het vinden van voldoende ge-
kwalificeerde medewerkers bereikt Start People 
in de regio Zuid voor een belangrijk deel door zich 
te richten op langdurig werklozen in Duitsland en 
Nederland. Hoe? We hanteren een speciale aan-
pak door binnen deze vaak gedemotiveerde doel-
groep de juiste capabele kandidaten te vinden, 
ze te motiveren, op maat op te leiden en aan het 
werk te helpen. Vervolgens kunnen we blijvend 
de zo belangrijke aandacht en scholing bieden 
om deze mensen te binden. Maar ook vormen 
we ‘pools’ om zekerheid van werk te bieden. Om 
mensen te laten meegroeien speelt Start People 
College een steeds grotere rol van betekenis.

Regio Zuid
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De Limburgse gieterij MGG Netherlands B.V. 
ervaart in de bedrijfsvoering de invloeden 
van de grote schaarste op de regionale ar-
beidsmarkt. Samen met Start People Inhouse 
Services zoekt de onderneming daarom naar 
oplossingen om de internationale klanten-
kring van gerenommeerde afnemers optimaal 
te kunnen blijven bedienen. “Daarbij kiezen 
we ook voor grensoverschrijdende oplossin-
gen”, zegt Roel Houwers, HR manager van 
MGG Netherlands B.V.

MGG Netherlands is dé specialist in aluminium zandgie-
ten, met meer dan 65 jaar ervaring in het ontwerpen, en-
gineeren en produceren van aluminium gietstukken. Het 
bedrijf werkt vanuit twee Limburgse locaties die beide op 
nog geen vijf kilometer van de Duitse grens liggen: Tegelen 
en Nieuw-Bergen. Op deze locaties werken in totaal zo’n 
200 flexmedewerkers, die voor de overgrote meerder-
heid vanuit Duitsland zijn aangetrokken. “De aanleiding 
daarvoor is simpel”, aldus Houwers. “Er zijn in Nederland 
steeds minder mensen te vinden die dit werk in ploegen-
dienst kunnen of willen doen. In Duitsland zijn die mensen 
er wel: Duitsers, Polen, noem maar op. Gemotiveerde 
medewerkers, met de wil om hard te werken.”

Internationaal oriënteren
Maar ook in Duitsland wordt het aanbod steeds schaarser 
constateert Houwers: “Om die reden hebben wij recente-
lijk met Start People International Recruitment gesproken 
over aanvullende mogelijkheden. Zij presenteerden een 
interessante aanpak. Hierbij worden mensen uit Duits-
land met een afstand tot de arbeidsmarkt gericht en ‘op 
maat’ voor ons opgeleid om dan vervolgens na een stage 
van zes weken bij ons in dienst te komen. Hoe dat er pre-
cies uit gaat zien, daar oriënteren wij ons momenteel op. 
We vinden het dermate interessant dat we alle facetten 
nu nauwgezet bestuderen. Het werk dat wij doen wordt 
voornamelijk in de praktijk geleerd en voor sommige 
werkplekken moeten we nieuwe medewerkers meerdere 
weken inwerken. Als dat in zo’n scholingstraject al wordt 
verzorgd, zou dat goed nieuws zijn voor de productiviteit 
van onze toekomstige, nieuwe medewerkers.”

Roel Houwers, 

HR manager bij MGG Netherlands B.V.:

“ Grensover schrijdende  
oplossingen”

Start People International 
 Recruitment

Het werven, ontwikkelen en begeleiden 
van ‘flexmigranten’ en ‘grensarbeiders’. 
Dát is het werk van Start People  
Inter national Recruitment. Binnen de regio 
ZuidNederland helpen we Duitse grens-
arbeiders aan het werk bij Nederlandse 
bedrijven. Start People International 
Recruitment richt zich naast Duitse  
en Belgische grensarbeiders (van  
verschillende nationaliteiten) ook op 
arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld  
Midden en OostEuropa. Vaak in combi-
natie met om of bijscholingstrajecten  
op maat, zodat mensen direct productief 
aan het werk kunnen bij hun nieuwe 
werkgever. Het vormt voor veel langdurig 
werklozen een aantrekkelijke manier om 
weer toegang te krijgen tot de arbeids-
markt. Voor onze opdrachtgevers aan de 
Nederlandse zijde van de grens biedt het 
een mooi antwoord op de krapte in de 
regio. Zeker, omdat het diverse interes
sante voordelen en subsidies vanuit de 
Duitse overheid met zich meebrengt.  
Het doel van de door Duitsland en  
Nederland geïnitieerde regelingen is  
het laten verdwijnen van geografische 
arbeidsgrenzen in dit gebied, zodat beide 
landen elkaar kunnen helpen bij het 
bestrijden van (langdurige) werkloosheid 
én krapte op de arbeidsmarkt. Voor 
opdrachtgevers van Start People is 
International Recruitment een mooi 
instrument om extra ondersteuning te 
krijgen in de steeds uitdagender  
zoektocht naar goed personeel.
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De Nederlandse economie groeit en dat geldt ook voor 
het aantal vacatures dat moet worden ingevuld. Goede 
kandidaten worden schaars op de arbeidsmarkt. 
Steeds meer organisaties stellen hun profieleisen  
bij, om tóch maar aan goede medewerkers te komen. 
Er ligt minder focus op harde eisen en er komt juist 
meer aandacht voor persoonlijke competenties en 
houding. 

Bovenop de landelijk zichtbare trends, zoals flexi
bilisering en vergrijzing, maar ook schaarste en over-
schotten in bepaalde segmenten en niches van de 
arbeidsmarkt, zijn er bijzondere regionale eigenschap-
pen en ontwikkelingen. In de ene regio is de arbeids-
markt nu nog ruim, in de andere al bijzonder krap.  
En ook binnen regio’s ontstaan in valley’s of rondom 
stedelijke agglomeraties economische ecosystemen 
met specifieke kenmerken. De diversiteit is groot.  
Ook wat betreft de arbeidsmarkt. In het noorden en 
oosten drijven ‘stad en land’ steeds verder uit elkaar.  
In het zuiden – de logistieke hotspot van ons land – 
vraagt schaarste zelfs om grensoverschrijdende  
op lossingen. En in het westen en midden is de eco
nomische groei momenteel zó explosief, dat de  
arbeidsmarkt er in slechts een paar maanden tijd  
is omgeslagen van een opdracht geversmarkt in een 
absolute kandidatenmarkt.
 
 

  Start-People    @startpeople    StartPeopleNederland

Samenvatting

Meer informatie
Hebt u vragen over specifieke ont
wikkelingen in uw regio? Of wilt u meer 
weten over onze diens tverlening?  
Uw contactpersoon bij Start People 
vertelt u er graag alles over.

Bel 0800 1201 of mail naar  
info@startpeople.nl of kijk op 
startpeople.nl/visieopwerk

Over Start People
In Nederland is Start People met 130 vestigingen 
en een landelijke dekking een van de grootste, 
toonaangevende dienstverleners op het gebied 
van flexibele arbeid. Als arbeidsmarktintermediair 
verleent Start People alle vormen van flexibele 
arbeid en uiteenlopende diensten op het gebied 
van human resources.

ASA en Restart
Vanuit diverse specialisaties bedienen wij ver-
schillende doelgroepen. Ook de zelfstandige  
labels ASA en Restart zijn onderdeel van  
Start People. ASA is al meer dan 45 jaar dé  
specialist als het gaat om de bemiddeling van 
hbo- en wo-studenten naar bijbanen, studie-
gerichte bijbanen en starters functies. Restart 
helpt bedrijven met de invulling van duurzame 
inzetbaarheid en is dé participatiepartner  
voor organisaties die willen bijdragen aan een 
inclusieve arbeidsmarkt.

https://nl.linkedin.com/company/start-people
https://twitter.com/startpeople
https://www.facebook.com/StartPeopleNederland/
http://startpeople.nl/visieopwerk

