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1. Aanleiding 
 

1.1 MAAK VERSCHIL 

Op 15 maart van dit jaar verscheen het rapport ‘Maak Verschil. Krachtig inspelen op 
regionaal-economische opgaven’ van de Studiegroep Openbaar Bestuur. De 

economische, maatschappelijke en bestuurlijke werkelijkheid speelt zich steeds meer 

af op regionaal niveau. Juist op dat niveau moeten overheden, bedrijven, burgers, 

maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen de handen ineen slaan voor een 

gezonde Nederlandse economie en om de concurrentiepositie op wereldschaal te 

kunnen garanderen. Dit vraagt nieuwe vormen van samenwerking en investeringen 

tussen deze partijen op een nieuwe schaal, in vernieuwende coalities met 

vernieuwende arrangementen. 

Tijdens het VNG jaarcongres werd een oproep gedaan aan samenwerkende 

gemeenten en regio’s om zich aan te melden als proeftuin. Het doel van de 
proeftuinen is om, vanuit de bestaande praktijk, de vervolgstappen te verkennen naar 

aanleiding van de aanbevelingen in het rapport ‘Maak verschil’. Noordoost Fryslân is 

één van de zes regio’s die uiteindelijk als proeftuin is gekozen. 

Proeftuin Noordoost Fryslân 

Het eindresultaat van de proeftuin dat Noordoost Fryslân voor ogen heeft is een 

scherpe analyse van het economisch profiel / DNA van de regio nu en in de toekomst. 

Deze rapportage zal onderbouwing vormen voor een op te stellen versnellingsagenda 

die breed gedragen wordt door de partners in de regio en een bestuurlijke rapportage 

over de Proeftuin die ook naast de resultaten zal ingaan op de bestuurlijke en 

financiële arrangementen die nodig zijn. 

Het economisch profiel van de regio wordt geschetst door het beantwoorden van 

onderstaande vragen: 

1) Wat zijn de economische ambities en potenties van de regio en hoe vertaalt die 

zich in de ontwikkeling van het bruto regionaal product (BRP)?1 

2) Welke eisen stelt dit aan het vestigingsklimaat, bijvoorbeeld de vorming van 

ecosystemen (netwerken van met elkaar samenhangende bedrijvigheid), 

bereikbaarheid, woon- en leefklimaat, enz.?  

3) Wat betekenen de ambities en potenties voor de arbeidsparticipatie en 

arbeidsproductiviteit? 

4) Welke behoefte is er daarmee aan arbeidskrachten en wie kan de arbeidsplaatsen 

invullen in de toekomst? 

                                                 
1 In feite gaat het om de bruto toegevoegde waarde; de ramingen zijn op dit gegeven gebaseerd. 
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5) Aan welke ‘knoppen’ kan gedraaid worden (zogenaamde acceleratie-effecten) om 

de potentie en ambities te maximaliseren?  

De analyse richt zich dus niet alleen op het in beeld brengen van het huidige 

economische profiel, maar vooral op de economische ambitie van de regio. Het 

voorliggend rapport is een onderbouwing van deze ambitie en de daaruit 

voortvloeiende opgaven in Noordoost Fryslân. 

 

De analyses worden uitgevoerd aan de hand van de door Public Result ontwikkelde 

‘Economische Transformatiemonitor’. Een analyse- en scenariomodel dat de 

belangrijkste economische variabelen en ontwikkelingen met elkaar in verband brengt, 

inclusief de rol die onderwijs en scholing daarbij vervullen. 
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1.2 VERANTWOORDING 

De onderzoeksvragen worden voor een belangrijk deel beantwoord op basis van 

gegevens van het CBS,2 het werkgelegenheidsregister van de provincie Fryslân, 

gegevens van Eurostat, het recent opgeleverde rapport ‘Vitaliteitsscan 2016’ van de 
Fryske Akademy,3 economische voorspellingen van financiële instellingen en enkele 

andere onderzoeken. 

Voor de nieuwe editie van de Vitaliteitsscan zijn door de Fryske Akademy interviews 

bij ondernemers in de regio gehouden, die waardevolle kwalitatieve informatie hebben 

opgeleverd.4 Door het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI NOF) zijn 

interviewverslagen met ondernemers uit de bouwnijverheid beschikbaar gesteld.5 Bij 

het opstellen van het rapport is dankbaar gebruikgemaakt van deze 

informatiebronnen. De resultaten zijn gebruikt om voorbeelden te illustreren, 

sectoranalyses te versterken, het ambitieniveau te bepalen en de ‘knoppen’ om aan te 

draaien (acceleratie-effecten) te identificeren. 

Veel kwantitatieve gegevens zijn standaard beschikbaar op het zogeheten ‘COROP’-
niveau als laagste schaalniveau. Noordoost Fryslân maakt deel uit van de COROP-

regio Noord-Friesland. Naast Noordoost Fryslân omvat dit gebied Noardwest Fryslân, 

Leeuwarden en de Friese Waddeneilanden. Zaken als bijvoorbeeld het BRP zijn 

vanuit dit schaalniveau aan de hand van de werkgelegenheidsgegevens per sector 

(die per gemeente beschikbaar zijn) teruggerekend naar Noordoost Fryslân. Daarbij is 

dus de arbeidsproductiviteit per sector van het COROP gebied toegepast op de regio. 

De BRP ramingen voor Noordoost Fryslân zijn daarbij getoetst aan de uitkomsten van 

de vitaliteitsscan die alleen de toegevoegde waarde per sector vermelden voor het 

MKB (midden- en kleinbedrijf). 

Macro-economische cijfers per sector worden niet ieder jaar gepubliceerd en komen 

met enige vertraging tot stand. Vanwege de vergelijkbaarheid en de compleetheid is 

daarom gekozen voor het jaar 2015 als uitgangspunt voor de scenario’s in het model. 
Het is dus niet volledig cijfermatig bekend hoe de specifieke sectoren zich sinds 2015 

hebben ontwikkeld, maar in het scenario is wel rekening gehouden met 

ontwikkelingen in de tussenliggende jaren.  

Met het gehanteerde analysemodel, de Economische Transformatiemonitor, is het 

mogelijk meerdere scenario’s op te stellen, omdat de verschillende knoppen waar aan 
gedraaid kan worden allemaal schaalbaar zijn. Belangrijk om hierbij aan te geven is 

dat uitgegaan wordt van de maximale economische potentie in de regio en niet van 

een voorspelling voor toekomstige groei. De transformatiemonitor is daarmee een 

scenariomodel en geen prognosemodel. Het instrument is bedoeld om met elkaar in 

                                                 
2 Indien niet anders vermeld zijn de gepresenteerde cijfers afkomstig van het CBS (Statline) 
3 Fryske Akademy ‘Vitaliteitsscan 2016’ juli 2016 
4 Fryske Akademy ‘Vitaliteitsscan 2017’, proeftuineditie (nog niet gepubliceerd) 
5 KEI NOF, interviews bouwcluster (niet gepubliceerd) 
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dialoog te gaan over ontwikkelingsrichtingen (met een marge) bij verschillende 

uitgangspunten. Het geeft daarmee geen exacte uitkomsten. Hier kunnen zodoende 

ook geen rechten aan ontleend worden. 

Tot slot kan worden opgemerkt dat uitkomsten op 29 november 2016 zijn getoetst in 

een interactieve werkbijeenkomst met circa 50 ondernemers, onderwijsinstellingen, 

bestuurders van overheden en ambtenaren.  

Leeswijzer 

De opbouw van het rapport is als volgt: 

 In hoofdstuk 2 geven we beeld van het huidige economische profiel van Noordoost 

Fryslân. 

 In hoofdstuk 3 beschrijven we het aanwezige economische beleidskader en 

verkennen we de groeikansen in een aantal voor de regio stuwende sectoren en 

kwantificeren we deze kansen. Het gaat enerzijds om de te verwachten groei van 

het BRP en anderzijds om de (noodzakelijke) toename van de 

arbeidsproductiviteit. Het sleutelwoord om deze groei te bereiken is innovatie. 

 Hoofdstuk 4 brengt de gevolgen voor de regionale arbeidsmarkt in beeld. Het 

toekomstig aantal banen is de resultante van enerzijds de groei van het BRP en 

anderzijds de toenemende arbeidsproductiviteit. In een krimpregio als Noordoost 

Fryslân met als gevolg van de vergrijzing veel uittreders uit de arbeidsmarkt gaat 

het daarnaast ook om de vervangingsvraag. 

 In hoofdstuk 5 worden de uitkomsten van de interactieve sessie van 29 november 

2016 gepresenteerd, tijdens deze sessie is het scenario gepresenteerd aan 

ondernemers, bestuurders en onderwijspartijen en is in werksessies aan 

vervolgstappen gewerkt. 

 Hoofdstuk 6 geeft tot slot een overzicht van de ‘knoppen’ (acceleratie-effecten) 

waaraan gedraaid kan worden om de ambities waar te maken. Dit levert concrete 

aanknopingspunten voor het beleid op, die in een toekomstige uitvoeringsagenda 

kunnen worden opgenomen. 
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2. Hoe ziet de economie van Noordoost  

Fryslân eruit? 

In dit hoofdstuk wordt de huidige economische structuur van de regio onder de loep 

genomen. Dit gebeurt aan de hand van een karakterschets van de regio o.a. 

gebaseerd op de interviews die door de Fryske Akademy zijn afgenomen. Vervolgens 

wordt ingegaan op de ambities in de regio: waar ziet men kansen voor de regio en 

welke sectoren zijn daarin belangrijk. Het hoofdstuk vervolgt met een cijfermatige 

analyse van de economische structuur en sluit af met een inschatting op de situatie in 

2025 als er niets wordt gedaan. 

2.1 HOE STAAT DE REGIO ERVOOR? 

Objectief gezien lijkt het relatief goed te gaan met het ondernemerschap en de 

innovatie in Noordoost Fryslân. Toch maken partijen zich hier zorgen over, zo blijkt uit 

diverse interviews. Men vraagt zich met name af of het aanpassend vermogen van de 

ondernemers voldoende is nu (technologische) veranderingen elkaar steeds sneller 

lijken op te volgen. Het is van belang dat ondernemers, met soms fantastische 

innovaties, zelfbewuster worden en deze innovaties vermarkten: van kennis, naar 

kunde, naar kassa. Ook kansen voor innovatieve cross-overs tussen bedrijven en 

verschillende branches moeten worden benut. In principe is er een sterke basis 

aanwezig in Noordoost Fryslân om tot een flinke groeiambitie te komen, dit blijkt ook 

uit de gesprekken. 

Het ondernemerslandschap in Noordoost Fryslân wordt gekenmerkt door een relatief 

groot aandeel van (vestigingen van) familiebedrijven en een hoge mate van 

investeringen / funding met eigen middelen. Dit is positief, omdat deze bedrijven vaak 

versmolten zijn met het lokale of regionale economisch DNA en deze vaak zorgen 

voor continuïteit. Aan de andere kant betekent het ook dat er nog ruimte is om – 

bijvoorbeeld door het nemen van iets meer risico met andere financieringsstromen – 

harder te groeien.  

Veel ondernemingen maken binnen hun eigen organisatie gebruik van product- of 

procesinnovaties die ook binnen andere bedrijven toegepast zouden kunnen worden. 

Dit wordt door deze bedrijven vaak niet herkend als innovatie en het potentieel om dit 

op de markt te brengen en daarmee extra omzet te genereren wordt niet gezien. Een 

andere mogelijkheid is het delen van innovaties met andere bedrijven. Vanuit 

concurrentie overwegingen is dit voor veel bedrijven niet aantrekkelijk, maar in 

Noordoost Fryslân kan dit juist interessant zijn voor procesinnovaties in de 

(maak)industrie. Dit komt omdat veel bedrijven geen directe concurrenten van elkaar 

zijn, maar juist net in een iets andere branche of niche actief zijn. Wel kennen deze 
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bedrijven vergelijkbare 

productieprocessen (related 

variety) en zouden van 

elkaars processen kunnen 

leren, zie ook het voorbeeld 

van NPAL in het kader 

hiernaast. 

De combinatie van ruimte 

(bedrijventerreinen), een lange industriële- en maaktraditie bij de bedrijven en een 

grote hoeveelheid landbouwareaal biedt Noordoost Fryslân nog de nodige kansen 

richting de toekomst. De regio kent een aantal mooie maakbedrijven die zich met 

materialen bezighouden (zowel metaal, als hout, als plastic) en heeft een relatief grote 

bouwsector (potentiële afnemers van constructiematerialen). In samenwerking met de 

groensector kunnen daar wellicht ook duurzame biobased materials bij komen. Dit 

ontstaat echter niet vanzelf, ondernemers in de regio moeten zelf met initiatieven 

komen als zij ook deze kansen zien. 

De combinatie van landbouw en levensmiddelenindustrie in de regio is sowieso een 

sterke, ondanks dat het geen sluitende keten is (de primaire productie in Noordoost 

Fryslân is over het algemeen geen directe toeleverancier aan de industrie in dezelfde 

regio). De komende jaren is de wereldwijde voedselvoorziening één van de grootste 

mondiale uitdagingen. Door de opbrengst per hectare te verbeteren (in potentie is dat 

mogelijk) is dit, in samenwerking met partijen die zich hier in de regio (maar ook 

daarbuiten) mee bezighouden, een grote kans voor de regio om ook in de toekomst 

een economische rol van betekenis te blijven spelen. Inmiddels zijn hier wel 

initiatieven gestart (precisielandbouw ten noorden van Dokkum, Potato Valley in de 

noordelijke provincies), maar er lijkt nog meer mogelijk.  

Bedrijven in de regio werken nog relatief weinig samen met kennisinstellingen aan 

bijvoorbeeld innovatie en kennisontwikkeling. Bij bovenstaande mogelijkheden zou de 

kenniscomponent ontwikkelingen in een versnelling kunnen brengen. Van belang is af 

te wegen welke instituten of universiteiten waarbij passen en of een strategische 

alliantie aantrekkelijk kan zijn voor beide partijen (bijvoorbeeld Wageningen op het 

gebied van de landbouw, Twente als het gaat om materialen). Volgens een aantal 

respondenten vraagt dit ook om een omslag in het (Noordoost) Friese denken over de 

maakindustrie. Er wordt (te) weinig gedaan aan het uitdragen van de identiteit als 

doeners en makers, terwijl dit juist een sterk punt is. 

Concluderend kan dus worden gesteld dat alle ingrediënten er liggen, maar dat het 

versterken van verbindingen tussen bedrijven, economische sectoren en verschillende 

actoren (ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden) de regionale 

economie nog een aanzienlijke impuls kunnen geven. 

De Noordelijke Productiviteit Alliantie (NPAL) 

 Platform voor productiviteitsverbetering in de 

Noord-Nederlandse industrie.  

 Ondersteunt producerende bedrijven en 

technische dienstverleners. 

 Organisatie van supportstructuur (vanuit NPAL en 

bedrijven onderling) en verbeterclusters (delen van 

kennis en ervaring deelnemende bedrijven). 
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2.2  DE REGIO ZET IN OP… 

versterking van haar economische positie. De regio timmert al sinds 2012 (ANNO I) 

hard aan de weg om de kwaliteiten en kenmerken van de regio, zowel economisch als 

op andere terreinen, te versterken en deze voor het voetlicht te brengen. De Agenda 

voor Noordoost Fryslân 2016-2020 (ANNO II) en het bijbehorende 

uitvoeringsprogramma geven op de drie thema’s Wonen en leven, Economie en Grien 

en blau helder weer wat ambities, opgaven en projecten zijn om een vitale en 

economisch sterke regio waarborgen. Hierin werken overheden met bedrijfsleven en 

onderwijs samen. Binnen het thema economie wordt bijvoorbeeld als kans voor de 

regio de economie van kleine bedrijven, ‘entrepreneurial economy’, genoemd, 
vanwege de dominantie van het MKB in de regio. In een dergelijke economie zijn het 

de kleinere MKB-ondernemingen die economisch goed presteren door het op markt 

brengen van innovatieve producten en diensten. Dit vraagt wel een sterk innovatief 

vermogen van het aanwezige MKB. In het regionaal industriebeleid 2.0 wordt het 

streven naar een versnelde omslag naar een dergelijke economie genoemd. Andere 

kansen voor de regio die de agenda onderscheidt, zijn het clusteren van kennis en de 

transitie naar duurzame bedrijfsprocessen. Met ANNO II richt de regio zich ook op het 

verbeteren van de randvoorwaarden van een sterke economie, namelijk die van 

bereikbaarheid, woonklimaat en digitalisering. Dit resulteert in acht kernopgaven 

onder het thema Economie, met 41 onderliggende projecten. Het gaat om de opgaven 

rond bedrijventerreinen, een vitale detailhandelstructuur, duurzaamheid, 

bereikbaarheid, digitalisering, recreatie en toerisme en kennis. De nadruk bij de 

economische opgaven zal komen te liggen op het weerbaarder maken van bedrijven 

en beroepsbevolking voor de toenemende dynamiek in de economie. In het licht van 

sterker wordende competitie tussen bedrijven en hogere eisen voor de 

beroepsbevolking zijn het bevorderen van het innovatief vermogen van bedrijven en 

het verhogen van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking de belangrijkste 

opgaven.  

Ook uit de provinciale beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslan’ van november 2015 blijkt een 
scherpe visie op de opgaven en kansen voor de regio, die resulteert in vijf lijnen 

waarlangs de provincie de economische structuur versterkt. Het gaat om faciliteren en 

begeleiden van MKB, beschikbaar stellen van kapitaal, het versterken van de werking 

van de Friese arbeidsmarkt, de versterking van het vestigingsklimaat en het 

stimuleren en ondersteunen van internationaal ondernemen.   

Tijdens twee presentaties in de regio heeft prof. Dr. Pieter Tordoir de regio 

geadviseerd een economische ontwikkelingsstrategie tot ‘Glocal district’ te volgen. Dit 
is in lijn met de ambitie zoals verwoord in ANNO II. Deze strategie is gericht op kleine, 

lokale ondernemers die op wereldschaal actief zijn. Volgens Tordoir vraagt dit wel een 

cultuuromslag bij delen van het MKB.  

Tordoir noemt innovatieve constructietechnieken (metaal, hout, new materials), 

toerisme en lokale cultuur als kansrijke sectoren voor Noordoost Fryslân als glocal 
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district. De analyse van de Fryske Akademy benadrukt de noodzaak van een omslag 

naar een “entrepreneurial economy”. In de Vitaliteitsscan 2016 wordt met cijfers 

gestaafd dat de agrifood en metaaltechniek kansrijke sectoren zijn. In de 

metaalindustrie werken bijna 600 mensen en in de vervaardiging van 

voedingsmiddelen zijn bijna 1.200 werknemers actief. Ook werken nog eens 2.500 

mensen in de landbouw en visserij (zie ook de volgende paragraaf). 

Dat de regio vooral inzet op deze sectoren wordt ook duidelijk uit de focus van KEI 

NOF. Dit kennis- en netwerkcentrum werkt samen met ondernemers, 

onderwijsinstellingen en overheden om te komen tot een innovatiecluster voor de 

bouwnijverheid in de regio. De eerste contouren daarvan beginnen zich inmiddels af 

te tekenen. Een vervolgstap is een haalbaarheidsonderzoek of hetzelfde mogelijk zou 

zijn voor de metaalsector.  

2.3 …OMDAT 

dit de stuwende en innovatieve sectoren zijn die kansrijk voor de toekomst zijn: 

agrofood, maakindustrie (in het bijzonder metaal), bouwnijverheid en toerisme en 

recreatie. Ook de focus op het MKB en de glocal district-gedachte passen bij 

Noordoost Fryslân zo blijkt ook uit de interviews. In de regio zijn veel MKB’ers binnen 
hun eigen niche of branche op wereldschaal actief. In deze paragraaf wordt met cijfers 

het belang van de eerder genoemde sectoren aangegeven aan de hand van: het BRP 

(in termen van toegevoegde waarde), de arbeidsproductiviteit en als resultante van 

beide de werkgelegenheid. 

Het BRP in de regio 

bedroeg naar schatting in 

2015 zo’n € 2,3 miljard, 
als volgt verdeeld:  

Het aandeel van de 

stuwende sectoren agro-

food, industrie 

(waaronder de 

metaalindustrie) en 

bouwnijverheid is relatief 

groot (bijna 45%), ook 

wanneer we dit 

vergelijken met andere 

regio’s in Nederland. Dit zijn de stuwende sectoren in de regio, oftewel als deze 

sectoren goed presteren dan is de verwachting dat het ook goed gaat met 

verzorgende en afhankelijke sectoren als de zakelijke en financiële dienstverlening, de 

logistiek en de handel. Naast de stuwende sectoren, focust de regio op recreatie en 

toerisme als verzorgende werkgelegenheid. De (op zich nog omvangrijke) categorie 

‘overig’ omvat onder meer de overheid, zorg, onderwijs, logistiek en dienstverlening. 

€ 315 

€ 113 

€ 405 

€ 179 

€ 51 

€ 1.243 

Figuur 1: Verdeling BRP in € mln.

Agrofood

Metaal

Overige
(maak)industrie

Bouwnijverheid

Toerisme en
recreatie

Overig



 

 

 

9 

 

  

De bijdrage van deze sectoren aan de totale toegevoegde waarde ligt in Noordoost 

Fryslân lager dan het provinciaal en landelijk gemiddelde. 

De stuwende sectoren kunnen niet zonder de zogenaamde verzorgende sectoren. Dit 

zijn de economische activiteiten die de exporterende en innoverende sectoren 

ondersteunen en hun omzet dan ook vooral in de regio maken. Zo kan de accountant 

niet zonder de omzet van het metaalbewerkingsbedrijf, maar valt dit bedrijf niet om 

wanneer de accountant failliet gaat. Als het dus goed gaat met de stuwende sectoren, 

gaat het goed met de verzorgende sectoren in de economie. Dit is goed voor de 

werkgelegenheid. Daarnaast is het natuurlijk wel zo dat een aantal belangrijke 

autonome ontwikkelingen de verzorgende economie bepalen. Zo zal de vergrijzing in 

de komende jaren tot een groei in de zorgsector en dus ook de werkgelegenheid 

betekenen. Tegelijk zal bijvoorbeeld de leerlingendaling in het onderwijs de 

werkgelegenheid in het onderwijs onder druk zetten. 

In deze verzorgende sectoren in Fryslan zien we de volgende economische 

activiteiten plaatsvinden: Handel (€ 203 miljoen), zakelijke dienstverlening (€ 227 

miljoen), onderwijs (€ 166 miljoen) en zorg (€ 277 miljoen). De zorg is daarin de 
grootste sector. Een verkenning van Zorgplein Noord en VenturaPlus (arbeidsmarkt 

zorg en welzijn Noord-Nederland 2016) geeft aan dat de sector op het niveau van 

Friesland in 2019 met een groeiende werkgelegenheid te maken kan krijgen. We 

moeten daarbij niet vergeten dat de dalende beroepsbevolking de zorgsector voor 

uitdagingen zal stellen.  

Daarmee is overigens niet gezegd, dat er in de verzorgende sectoren geen innovatie 

plaatsvindt. We hebben alleen niet kunnen constateren, dat dit van een zodanige 

schaal en inhoud is, dat deze leidt tot export buiten de regio en een bovengemiddelde 

groei van de toegevoegde waarde voor de regio. Dit wordt ondersteund door de 

resultaten uit de interviews van de Fryske Akademy. 

De stuwende sectoren zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in Noordoost Fryslân. 

Gezamenlijk zijn zij goed voor ca. 13.700 banen. Dit is ruim 35% van de totale 

werkgelegenheid. Dat betekent dus ook dat de stuwende sectoren met 35% van de 

werkgelegenheid ongeveer 45% van de toegevoegde waarde realiseren. Dit komt 

doordat deze sectoren (m.n. de agrifood en (maak)industrie) een bovengemiddeld 

hoge toegevoegde waarde per werknemer (arbeidsproductiviteit) hebben. Dit is 

hieronder weergegeven.  
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Naast de cijfers voor Noordoost Fryslân zijn de cijfers voor Nederland als geheel 

weergegeven ter vergelijking: 

Sector 
Arbeidsprod. 
NOF 

Arbeidsprod. 
NL 

Gemiddeld (alle sectoren) € 75.297 € 86.577 

Bouwnijverheid € 52.000 € 63.314 

Metaalindustrie € 97.100 € 86.940 

Overige (maak)industrie € 142.477 € 123.587 

Agrifood € 82.936 € 89.316 

Toerisme en recreatie € 38.624 € 44.870 

Overig € 68.822 € 86.803 
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2.4 WAT GEBEURT ER ALS WE NIETS DOEN? 

De komende jaren krijgt Noordoost Fryslân te maken met een dalende potentiële 

beroepsbevolking. In 2025 zal de potentiële beroepsbevolking ten opzichte van 2010 

afgenomen zijn met 13,5%, 

11.000 inwoners. De 

beroepsbevolking die 

volgens de prognoses in 

2025 in Noordoost Fryslân 

woont, kan met een 

gelijkblijvende 

arbeidsproductiviteit het 

huidige BRP niet in stand 

houden. Bedrijven in de 

regio zullen naar alle 

waarschijnlijkheid niet aan 

voldoende of niet voldoende 

gekwalificeerde werknemers kunnen komen en zullen moeten inkrimpen of 

vertrekken. Door de vergrijzing zal namelijk sprake zijn van zowel een kwantitatieve 

(niet voldoende) als een kwalitatieve (niet voldoende gekwalificeerde) mismatch. De 

Nederlandse (en ook de Friese) bevolking wordt gemiddeld steeds hoger opgeleid en 

het is de vraag hoe het onderwijsniveau van de instromers op de arbeidsmarkt 

aansluit bij de vacatures die vrij komen door de vergrijzing. Dit zal het vertrek van 

kansrijke goed opgeleide jongeren uit de regio versterken en de aantrekkelijkheid voor 

nieuwe vestigers doen afnemen.  

Daarnaast moet een ander effect niet onderschat worden. Een afnemende 

beroepsbevolking, met een inkomen en bestedingskracht in de regio, investerend 

vermogen in het verenigingsleven en koopkracht in de middenstand, betekent ook een 

afname in de economische vitaliteit van de regio. Daarmee zal de aantrekkelijkheid 

van de regio om er te wonen, te werken en te recreëren ook afnemen. Bij niets doen 

zal dit naar verwachting leiden tot een negatieve spriraal, waarin het wegtrekken van 

jonge werknemers, afnemend draagvlak voor voorzieningen en daarmee een 

negatieve invloed op het woon- en leefklimaat en een slechter vestigingsklimaat voor 

bedrijven elkaar zullen versterken. 

Innovatie is een belangrijk antwoord op dit vraagstuk. Immers door innovatie kan met 

relatief minder mensen meer omzet worden gerealiseerd; de arbeidsproductiviteit 

stijgt. Daarbij worden banen aantrekkelijker voor een relatief hoger opgeleide 

beroepsbevolking. Voor het bedrijfsleven is innovatie cruciaal om op de wereldmarkt 

te kunnen blijven concurreren. De vraag is alleen of stijging van de 

arbeidsproductiviteit alléén voldoende is, of dat er nog een extra behoefte aan FTE’s 
zal zijn. In het volgende hoofdstuk komt de maximale potentie/innovatie in de 

economie aan de orde die vervolgens in hoofdstuk 4 wordt terugvertaald naar de 

arbeidsmarkt.  
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3. Kansenverkenner: inzetten op maximale 

groei-ambitie 

3.1 WAT KAN HET OPLEVEREN 

Mits de economie zich gunstig blijft ontwikkelen en de regio haar kansen pakt, is een 

aanzienlijke groei van het BRP mogelijk. Mede gebaseerd op sectorverwachtingen 

van financiële instellingen als ING en de Rabobank schatten we de maximale  

potentie van de regio in op een groei in toegevoegde waarde van maximaal € 400 
mln. tot en met 2025.  

Samengevat is deze groei als volgt over de sectoren verdeeld: 

Sector BRP (x € 1.000.000) arbeidsproductiviteit 

2015 groei 2025 2015 groei 2025 

agrifood €    315 30% €    409 €   83.000 40% € 116.000 

metaalindustrie €    113 25% €    141 €   97.000 16% € 118.000 

overige (maak-) 

industrie 

€    405 22% €    493 € 142.000 20% € 182.000 

bouwnijverheid €    179 20% €    214 €   52.000 10% €   57.000 

Toerisme en recreatie €      51 12% €      57 €   37.000 5% €   38.000 

Overige sectoren € 1.243 13% € 1.405 €   68.000 16% €   78.000 

Totaal € 2.305 18% € 2.719    

Deze ambitie houdt in dat voor enkele sectoren waarin de regio sterk is (zoals de 

agrifood sector, metaal- en overige industrie en bouwnijverheid) een flinke groei moet 

worden gerealiseerd die boven het te verwachten landelijke gemiddelde ligt. Het is 

niet eenvoudig een dergelijke ambitie waar te maken. Om harder te groeien dan de 

trend is een samengesteld pakket aan maatregelen en de inzet van alle betrokken 

partijen nodig. Dit betekent o.a. focus op de genoemde stuwende sectoren, 

grootschalige investeringen door het (slechts beperkt in de regio aanwezige) 

grootbedrijf, aansluiting van het MKB op de ontwikkelingen in het grootbedrijf (in 

belangrijke mate ook buiten de regio) en de juiste mensen om het werk te doen: 

investeren in de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en 

talentontwikkeling.  

In dit hoofdstuk gaan we in op randvoorwaarden om deze groei te realiseren en op de 

verschillende sectoren die bijdragen aan deze groeidoelstelling. 
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3.2 INNOVATIE IS NODIG 

Sinds medio 2015 heeft Noordoost Fryslân officieel de status van krimpregio. Dat 

betekent niet dat de regio de demografische ontwikkelingen over zich heen laat 

komen en op zijn beloop laat. De uitdaging is juist om niet in een negatieve spiraal 

terecht te komen waardoor deze trend zichzelf juist alleen maar versterkt.6 Noordoost 

Fryslân heeft zichzelf ten doel gesteld om de economische vitaliteit (het verdienend 

vermogen) en leefbaarheid van de regio met minder mensen en een andere 

samenstelling van de bevolking toch op peil te houden.  

Economische groei kan zowel worden gerealiseerd door meer werknemers die, bij een 

gelijkblijvende arbeidsproductiviteit, meer produceren. Of door hetzelfde aantal (of 

zelfs minder) werknemers die, bij een hogere arbeidsproductiviteit, meer produceren. 

Gegeven de demografische trends lijkt het op dit moment niet realistisch te 

veronderstellen dat economische groei in de regio voort kan vloeien uit het aantrekken 

van meer mensen. Het sleutelwoord voor economische groei is daarom innovatie, die 

hand in hand gaat met een stijging van de arbeidsproductiviteit: de ontwikkeling van 

een ecosysteem (vernieuwende producten en productieprocessen, meer doen met 

minder mensen en slim omgaan met de arbeidskrachten die er nu en in de toekomst 

zijn). Een dergelijke ontwikkeling gaat niet vanzelf. Voor de noodzakelijke product- en 

procesinnovaties is ieders inzet nodig, zowel van ondernemers, overheden als 

onderwijsinstellingen. 

Bij productinnovaties gaat het om nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten 

die in de markt worden gezet en voor extra groei kunnen zorgen. Procesinnovatie 

betreft het beter en slimmer inrichten van werkprocessen (door ICT toepassingen, 

robotisering, een efficiëntere organisatiestructuur etc.), waardoor de productiviteit per 

werknemer stijgt. In theorie zijn door de stijging van de arbeidsproductiviteit minder 

werknemers nodig om dezelfde toegevoegde waarde te realiseren. Bedrijven zijn 

echter van nature gericht op groei en een bedrijf dat kan groeien door het vermarkten 

van nieuwe producten of meer winst maakt door betere processen, zal willen 

uitbreiden om nog meer omzet te kunnen draaien en in potentie nog meer winst. Daar 

zijn weer extra mensen voor nodig. Daarom is het potentiescenario een samenspel 

tussen de maximaal te behalen arbeidsproductiviteit binnen een sector en de 

maximale groei van de bijdrage aan het BRP die in een sector te realiseren is. 

Groei van de arbeidsproductiviteit vraagt ook iets van de werknemers van een bedrijf 

of instelling. Om innovaties optimaal te benutten is het zaak dat werknemers op de 

hoogte zijn van ontwikkelingen en dit ook toe kunnen passen, daardoor is sprake van 

een accelererend effect. Hier is een rol weggelegd voor onderwijsinstellingen. In de 

eerste plaats gaat het om het klaarstomen van jongeren voor de arbeidsmarkt door ze 

voor te bereiden op een dynamische werkomgeving. In de tweede plaats gaat het om 

bijscholing gedurende de loopbaan in samenwerking tussen onderwijsinstellingen, 

                                                 
6 Provincies Fryslân, Gelderland, Groningen, Limburg en Zeeland, 2016, Nederland in balans. 
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werkgevers en werknemers. Een leven lang leren kan er voor zorgen dat telkens de 

juiste mensen op de juiste plaats zitten of terechtkomen en daarmee wordt de basis 

gelegd om maximale economische groei in de regio na te streven.  

3.3 GROOTSTE GROEI MOGELIJK IN DE SECTOREN… 

Agrifood, metaal- en overige maakindustrie en bouwnijverheid als stuwende sectoren, 

naast de stuwende sectoren, focust de regio op recreatie en toerisme. Hoewel deze 

sectoren niet als stuwend te kwalificeren zijn, leveren deze wel werkgelegenheid en 

inkomsten van buiten de regio op. Ook is het belangrijk om in het kader van andere 

programma’s in ANNO een goede focus te houden op de potentiële economische 

ontwikkeling en deze ook apart te kunnen monitoren. 

In deze paragraaf geven we een korte samenvatting per sector en een onderbouwing 

van de groeikansen. Het gaat hierbij steeds om de combinatie van maximale groei in 

toegevoegde waarde (aandeel van de sector in het BRP) en maximale groei in 

arbeidsproductiviteit, waarmee uiteindelijk ook een beeld wordt gegeven van het 

aantal mensen dat Noordoost Fryslân (minimaal) nodig heeft om het werk te doen. 

Kansen en ambities binnen deze sectoren zijn gedefinieerd op basis van kwantitatieve 

analyses en benchmarks en een interviewronde met ondernemers. Zoals eerder al is 

gesteld gaat het om een scenario gebaseerd op beredeneerde inschattingen en niet 

om een prognose die zonder meer uitkomt. 

 Agrifood 

De agrifood sector bestaat uit een combinatie van de agrarische sector (melkvee en 

akkerbouw) en de in de regio aanwezig levensmiddelenindustrie (zoals de bakkers in 

Hallum, Fortuijn in Dokkum, enz.). De primaire agrarische sector is met ruim 53.000 

ha landbouwareaal van groot belang voor Noordoost Fryslân. Meer dan 80% van de 

bijna 1.000 bedrijven richt zich op de veeteelt. Daarnaast is de akkerbouw van belang 

wat 13% van het landbouwareaal inneemt (geheel Fryslân: 8%, geheel Nederland 

echter 26%). Het aantal bedrijven is sinds 2010 met 30% afgenomen (geheel Fryslân: 

24%). De gemiddelde oppervlakte is sinds 2010 met 39% toegenomen (geheel 

Fryslân 29%) en heeft nu bijna dezelfde gemiddelde omvang als het provinciale 

gemiddelde (resp. 39 en 42 ha). Daarmee is een goede productiviteit mogelijk. 

De toekomst van de agrarische sector is, op onderdelen, onzeker. Nederland kent, als 

het op één na grootste exporterende land ter wereld, een sterke afhankelijkheid van 

buitenlandse markten met daarmee gepaarde risico’s als wisselende wereldprijzen en 

liberalisering. Risico’s specifiek voor de zuivelsector, zijn overproductie in de zuivel 

sinds het loslaten van het melkquotum en onduidelijkheid over de toekomst van de EU 

nitraatrichtlijn, waarbij voor Nederland momenteel nog een uitzonderingspositie geldt. 

Anderzijds wordt door de groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart op 

middellange termijn een herstel van de (internationale) vraag naar melk en 

melkproducten verwacht. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het 
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Landbouw Economisch Instituut (LEI, onderdeel van Wageningen University) stellen 

dan ook dat op langere termijn de vooruitzichten voor de melkveehouderij en 

zuivelindustrie gunstig zijn.7 Gunstig voor Noordoost Fryslân in dat opzicht is ook dat 

de verwerkende industrie voor een belangrijk deel is geclusterd in de nabijgelegen 

steden Leeuwarden en Heerenveen. 

De groeiende wereldbevolking zorgt niet alleen voor een toename in de behoefte van 

zuivelproducten. Ook naar andere voeding en voedingsmiddelen neemt de vraag toe. 

Dat vraagt om een verdere verhoging van de productiviteit, oftewel meer opbrengsten 

per ha in de akkerbouw. In Noordoost Fryslân is er bijvoorbeeld een initiatief in het 

gebied boven Dokkum waar meerdere agrarische bedrijven (gesteund door de 

Rabobank) samenwerken met precisielandbouw (GPS gestuurd, inzet van drones). 

De goede landbouwgrond in de regio biedt mogelijkheden om met precisielandbouw 

de grond intensiever te gebruiken en daarmee de opbrengst per hectare te verhogen. 

Hierbij speelt natuurlijk wel de spanning die het intensieve gebruik heeft met een 

duurzaam gebruik van de grond.  

Zeker in het noorden van het land is de landbouwsector van groot belang voor de 

‘biobased economy’. De WUR (Wageningen University & Research) ziet grote kansen 

voor Noord Nederland op dit vlak.8 Belangrijk voor de regio is om aansluiting te vinden 

bij deze ontwikkeling. Het rapport geeft aan dat Noord Nederland door de 

aanwezigheid van zeehavens, een chemie- en kunststoffencluster en veel 

grondstoffen (door de sterk ontwikkelde akkerbouw en veeteelt) een grootschalige 

producent en leverancier kan worden van hernieuwbare grondstoffen voor de 

regionale productie van ‘groene’ chemicaliën, kunststoffen en veevoeder-eiwit. De 

kansen liggen in verschillende clusters. Een onderzoek van Royal Haskoning DHV 

geeft aan dat halffabricaten kansrijker zijn dan specifieke producten en dat de 

chemieketens hierbij het meest kansrijk zijn.9  

Ook is een koppeling denkbaar met de bouwnijverheidssector in de vorm van 

biobased bouwen door het gebruik van hennep, vlas en stro als bouwmaterialen. 

Momenteel is het ook al mogelijk kleine gebruiksvoorwerpen van hennep te printen 

met een 3D-printer, op dit moment wordt door een onderzoeker aan het 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) gewerkt aan het creëren van een 

gebouw dat geheel uit 3D-geprinte hennepmaterialen bestaat.10 Deze cross-over is 

dus zeer kansrijk als gekeken wordt naar de andere stuwende sectoren in de 

Noordoost Friese economie. 

Als we naar de voedingsmiddelenindustrie kijken dan zijn de perspectieven volgens 

de Rabobank gunstig de komende jaren met een groei van 2% tot 3% per jaar op 

                                                 
7 PBL, 2015, Quick scan gevolgen afschaffing melkquotum. & LEI, 2015, What will happen after the EU milk 
quota system expires in 2015? An assessment of the Dutch dairy sector. 
8 WUR: ‘Noord4Bio, Concrete kansen voor een biobased economy in Noord-Nederland’, april 2015 
9 Royal Haskoning DHV: ‘Marktverkenning Biobased Economy in de GFT sector’ april 2015 
10 Zie o.a. http://climatecolab.org:18081/contests/2015/buildings/c/proposal/1305704  

http://climatecolab.org:18081/contests/2015/buildings/c/proposal/1305704
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middellange termijn. In de sectoranalyse is speciale aandacht voor de industriële 

bakkerijen van groot belang voor Noordoost Fryslân. In de totale broodmarkt wordt op 

korte termijn geen volumegroei verwacht, maar in de niches ‘frozen bakery’ en ‘bake-

off’ gaat men uit van bovengemiddelde groei. Hier ligt dus een risico en tevens een 
kans voor Noordoost Fryslân.11 

Het bepalen van de maximale potentiële groei van de toegevoegde waarde is dus een 

combinatie van de verwachtingen binnen de verschillende niches in de primaire sector 

en de voedingsmiddelenindustrie. Op basis van de historische groei in de zuivelsector 

(melkveehouder en verwerking) en de verwachte groei in productie, wordt voor dit 

onderdeel van de agrifoodsector voor de periode 2016- 2025 een groei van de 

toegevoegde waarde van 38% verwacht.12 De groei van de toegevoegde waarde in de 

akkerbouw bedraagt op grond van gegevens van het LEI in de periode 2016-2025 

23%.13 Op basis van de Rabobank analyse en op basis van historische groei van de 

sector als geheel (ca. 23% tussen 2008 en 2014), wordt de maximale groei van de 

toegevoegde waarde in de voedingsmiddelenindustrie op 28% ingeschat. Dit tezamen 

maakt dat we in het scenario voor maximale economische potentie uitgaan van een 

maximale groei van de toegevoegde waarde van de sector met 30% in 2025. Dit zou 

een toename van € 94 miljoen betekenen in Noordoost Fryslân.  

In het scenario wordt verder uitgegaan van een stijging van de arbeidsproductiviteit 

met 40%. Ook dit is weer een combinatie van de verschillende branches. In de 

veehouderij is de arbeidsproductiviteit tussen 2009 en 2013 met 33% toegenomen, 

naar verwachting is de toename tussen 2009 en 2020 in totaal 80%.14 Voor de 

akkerbouw geldt ook een verwachte toename in arbeidsproductiviteit van ca. 40%.15 In 

de voedingsmiddelenindustrie is een toename in de arbeidsproductiviteit van 22% 

zichtbaar tussen 2008 en 2014.16 Samen komt dit, gewogen, neer op ca. 40% in 

totaliteit. 

 Metaalindustrie 

De branche profiteert volgens onderzoeken van ING en de Rabobank van de huidige 

investeringsbereidheid van bedrijven, een lichte exportgroei en een stabiel groeiende 

bouwconjunctuur. De verwachte groei bedraagt 2% in 2016 en 1,5% in 2017. Wel is er 

                                                 
11 Rabobank cijfers en trends, 2016, visie voedingsmiddelenindustrie 
12 LEI, 2013, Historie van melkvee en mineralen. & Nederlandse Zuivel Organisatie & Roland Berger Strategy  
  Consultants, 2015, De witte motor. De kracht en de uitdagingen van de Nederlandse zuivelsector. 
13 LEI, 2011, In perspectief, Over de toekomst van de Nederlandse agrosector 
14 Alfa Accountants en Adviseurs, 2014, Cijfers die spreken 2014. & LEI, 2011, Met nieuwe technieken inspelen  
   op krimpende arbeidsmarkt. 
15 LEI, 2011, In perspectief, Over de toekomst van de Nederlandse agrosector 
16 Eurostat, Gross value added per employee FTE manufacture of food products 
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een overcapaciteit bij bedrijven die zich richten op minder complexe/enkelvoudige 

metaalbewerkingen.17 

In Noordoost Fryslân is geen sprake van een ecosysteem (sluitende keten van 

bedrijven die aan elkaar toeleveren of een cluster waar vergelijkbare producten 

worden geproduceerd). Er is eerder sprake van ‘related variety’, ieder houdt zich bezig 

met de bewerking van metaal en productie van metalen toepassingen, maar het 

product is telkens anders (hefconstructies voor voertuigen, luchtzuiveringsinstallaties, 

staaldraad, leidingwerk, hoogwaardig hekwerk etc.). Dit is in potentie goed voor een 

sterke regionale economie. Bedrijven concurreren niet direct met elkaar om afnemers, 

kunnen elkaar opzoeken voor innovaties en beschikbare arbeidskrachten kunnen 

relatief eenvoudig wisselen tussen werkgevers. Ander kenmerk van de regio is dat 

slechts 3 van de 88 bedrijven zich richten op de productie van metalen in primaire 

vormen, de overige 85 richten zich op het vervaardigen van producten van metaal. 

Veel bedrijven zijn toeleverancier aan bedrijven die hoger in de keten zitten 

(eindproducten of andere toeleveranciers). Ze zijn daarmee conjunctuurgevoelig door 

de sterke afhankelijk van andere branches zoals bouw, machine- en auto-industrie. 

Het is een kopersmarkt met veel concurrentie, de prijzen staan onder druk en er is 

sprake van een sterke internationalisering. Dat biedt ook kansen voor de branche in 

Noordoost Fryslân, met name voor de export naar België en Duitsland. In deze landen 

wordt meer uitbesteed aan toeleveranciers. Een aantal bedrijven in Noordoost Fryslân 

is al internationaal georiënteerd, het kunnen leveren van maatwerk in kleine 

bestelseries is een pré. 

Innovatie in deze sector is van groot belang. Er is sprake van een snelle ontwikkeling 

van de technologie door additive manufacturing (industrieel 3D printing), robotica en 

het online verzorgen van complete orderverwerking. Voor de regio kan het lonen 

hierbij cross-overs te maken naar de bouw, constructiematerialen en de 

agrifoodsector. 

De ontwikkeling en het vermarkten van specifieke kennis is cruciaal om (strategisch) 

toeleverancier te blijven of te worden. Business-to-businessmarkten vragen steeds 

meer meedenk- en ontwikkelingscapaciteit. Voor de sector in Noordoost Fryslân kan 

het aantrekkelijk zijn aansluiting te zoeken met het R&D Innovatiecluster in Drachten, 

dat zich richt op 3D metal printing, remote sensoring en big data, robotics, visual 

intelligence en all electric propulsion. 

Als ambitie voor de regio gaan we uit van een maximale groeipotentie die 50% boven 

de landelijke prognose van de Rabobank ligt, of te wel 25% tot 2025. Dit vraagt veel 

op het gebied van samenwerking en kennis binnen en buiten de regio. De maximale 

                                                 
17 ING: ‘Ondernemen in 2016’ december 2015, Rabobank: Rabobank: ‘Cijfers en trends’ 2016/2017. ING 
Economisch Bureau, 2015. De mondiale strijd om metalen: verdwenen urgentie, blijvend belang. & Rabobank, 
2016. Brancherapport metaalproductenindustrie. 
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potentie van de sector komt daarmee neer op een toename van het BRP met circa € 
28 miljoen in 2025.18 

Een verdere toename van de arbeidsmarktproductiviteit in de maakindustrie is 

structureel, waarbij we uitgaan van ongeveer 16% tot 2025. Dit ligt overigens lager 

dan de aanzienlijke groei in het verleden, namelijk 2,8% per jaar in de periode 1989-

2012. Uiteraard zijn er grenzen aan de toename van de arbeidsproductiviteit. 

 Overige (maak)industrie 

Deze sector kenmerkt zich in de regio door een zeer divers profiel. Er zijn veel 

bedrijven met relatief weinig naamsbekendheid, maar die binnen de sector een 

wereldwijde uitstraling en een belangrijke exportfunctie bezitten. Dit varieert van de 

productie van vlaggen tot design meubels en van schoonmaak- en poetsdoeken tot 

scheepsbouw.  

In zijn algemeenheid liggen de kansen van de Nederlandse industrie bij het 

vervaardigen van kwalitatief hoogwaardige producten gericht op niches. ING geeft aan 

dat vooral Azië kansrijk is en daarnaast aansluiting bij Duitse industrie (Energiewende 

en het programma Industrie 4.0).19 Veel bedrijven in Noordoost Fryslân lijken dus, als 

wereldspelers binnen nichemarkten, uitstekende kaarten te hebben om te kunnen 

profiteren van deze kansen.  

De groeikansen voor de (maak)industrie zijn sterk afhankelijk van ontwikkelingen in de 

wereldeconomie. De groei blijft in 2016 volgens ING achter bij de totale economische 

groei door het achterblijven van opkomende economieën (1%), er is wel meer 

productiviteitsgroei (ca. 3%).De product life cycle in de maakindustrie wordt steeds 

korter, waardoor meer innovatie nodig is. Ondernemers in de regio hebben 

aangegeven dat er veel mogelijkheden zijn voor kennisuitwisseling (procesinnovatie) 

of personeel (bij pieken en dalen in productie). Voorwaarde is dat dit niet ten koste 

mag gaan van de concurrentiepositie, bijvoorbeeld doordat daarmee vertrouwelijke 

informatie op straat komt te liggen of dat zij klanten / inkomsten verliezen aan andere 

bedrijven.  

Een interessante cross-over kan volgens de WUR tussen de plasticindustrie en de 

agrifood plaatsvinden door de overgang van op aardolie gebaseerde kunststoffen naar 

biobased plastics. Voor Noordoost Fryslân is dit een kans, vanwege het aanwezige 

landbouwareaal en de aanwezige bedrijvigheid die zich bezighoudt met productie van 

materialen en constructie. Naast de eerder uitgelichte metaalindustrie, betreft het 

bijvoorbeeld ook een grote producent van polyether en koudschuim, een grote 

vervaardiger van plastic toepassingen en een bedrijf dat kunststofkozijnen maakt.  

                                                 
18 Rabobank: Rabobank: ‘Cijfers en trends’ 2016/2017. & Rabobank, 2016. Brancherapport 
metaalproductenindustrie. 
19 ING: ‘Ondernemen in 2016’ december 2015, Rabobank: Rabobank: ‘Cijfers en trends’ 2016/2017.  



 

 

 

19 

 

  

De maximale groeipotentie ramen we op basis van rapportages van ING en Rabobank 

op 22% tot 2025. Ook in deze branches vraagt het veel op het gebied van 

samenwerking en kennis binnen en buiten de regio. De maximale potentie komt dus 

neer op een toename van het BRP met circa € 89 miljoen in 2025.20 

Een verdere toename van de arbeidsmarktproductiviteit in de maakindustrie is 

structureel, waarbij we uitgaan van ongeveer 20% tot 2025.21 

 Bouwnijverheid 

De bouwnijverheid heeft door de woningmarktcrisis en vervolgens de brede 

economische crisis moeilijke jaren achter de rug. Het EIB geeft aan dat in 2015 een 

zeer krachtig herstel heeft plaatsgevonden: de bouwproductie steeg met 7%, de 

woningbouw zelfs met 24%. Voor 2016 en 2017 wordt een jaarlijkse groei van de 

bouwproductie van 4,5% verwacht, daarna een groei van 3% per jaar tot 2021. Het 

gaat niet alleen om nieuwbouw, er is ook sprake van sterke toename bij herstel en 

verbouw. Friesland scoorde in 2015 sterk boven het landelijke gemiddelde, maar in 

2016 er onder.22 

De groei van de werkgelegenheid bedroeg in 2015 voor werknemers 3,5% en voor 

zelfstandigen 5%. In 2016 gaat het om 3,5% resp. 4,5%, daarna om 2% per jaar. De 

groei van de werkgelegenheid blijft achter bij de bouwproductie door de stijging van de 

arbeidsproductiviteit. 

Noordoost Fryslân kent een sterke bouwsector, waarin de gehele keten aanwezig is 

(van betonproductie tot installateurs). De bedrijven kennen een grote diversiteit, van 

zzp’ers die met busjes naar bouwprojecten in de Randstad rijden, kleine 

bouwbedrijven tot betonbedrijven gespecialiseerd in prefab en bedrijven die een 

totaalpakket aanbieden inclusief onderhoudspakketten. 

De bouwsector innoveert op meerdere fronten. In Noordoost Fryslân is eind oktober 

2016 als onderdeel van het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân het ‘Innovatief 

Bouwcluster Noordoost Friesland’ opgericht. Belangrijke invalshoeken voor innovatie 
zijn:23 

 Smart business: ketensamenwerking, DBFM contracten, stroomlijnen 

bouwproces, nieuw vakmanschap/nieuwe technologieën, bouw als exporterende 

industrie. 

 Smart design: nieuwe technologieën design en beeld, ICT, domotica. 

 Smart energy: (minimaal) energie neutrale bouw/renovatie. 

 Smart materials: nieuwe bouwmaterialen (afval, stro, enz.), circulair bouwen. 

                                                 
20 ING: ‘Ondernemen in 2016’ december 2015, Rabobank: Rabobank: ‘Cijfers en trends’ 2016/2017. & ING, 2014, 
My Industry 2030. Groeiambities van de Nederlandse maakindustrie. 
21 ING, 2014, My Industry 2030. Groeiambities van de Nederlandse maakindustrie. 
22 EIB: ‘Investeren in Nederland’ juni 2015 en ‘Verwachtingen en bouwproductie 2016’ januari 2016 
23 Urgenda: ‘Circulair Fryslân, de economie van de toekomst’ 2015 
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 Smart construction: prefab/modulair bouwen, aardbevingbestendig bouwen, BIM 

(Building Information Model): standaardisatie en certificering, 3D printing. 

Verder zijn cross-overs denkbaar tussen de bouwsector en de (metaal-)industrie als 

het gaat om 3D-printing. 

Op grond van de verwachtingen van het EIB gaan we in het scenario uit van een 

maximale potentiële groei van de toegevoegde waarde van de sector met 20% in 

2025. Dit betekent een toename van € 36 miljoen voor de regio.  

In het scenario wordt verder uitgegaan van een beperkte stijging van de 

arbeidsproductiviteit met 10%, omdat veel bouwactiviteiten toch mensenwerk blijven. 

Dit is in lijn met ramingen van het EIB.24 

 Toerisme en recreatie 

Toerisme en recreatie zijn geen stuwende sector voor de regio, maar worden wel –
mede op verzoek van opdrachtgever– meegenomen in de bepaling van de maximale 

ambitie. Ook is het belangrijk om in het kader van andere programma’s in ANNO een 
goede focus te houden op de potentiële economische ontwikkeling en deze ook apart 

te kunnen monitoren.  

Toerisme en recreatie leveren inkomsten op van buiten de regio. Er is sprake van een 

positieve invloed op het woon- en leefklimaat in de regio (een belangrijke 

vestigingsplaatsfactor voor mensen en bedrijven) en het leidt het tot extra bestedingen 

in de lokale detailhandel. Het gaat om een arbeidsintensieve sector, die dus goed is 

voor de werkgelegenheid. 

Door de vergrijzing van de bevolking in Nederland en het groeiende toerisme vanuit 

het buitenland biedt deze nog beperkt ontwikkelde sector in Noordoost Fryslân een 

zeker groeipotentieel. Er moet echter ook rekening worden gehouden met meer 

binnenlandse en buitenlandse concurrentie. Een onderzoek van ING geeft aan dat in 

de periode 2012-2015 minder overnachtingen in Friesland vanuit de binnenlandse 

markt hebben plaatsgevonden, maar meer overnachtingen vanuit de buitenlandse 

markt. De Waddeneilanden en Leeuwarden zijn daarbij favoriet.25 

De watersport lijkt een verzadigingspunt te hebben bereikt, maar biedt nog wel 

perspectief in combinatie met een totaalpakket van activiteiten en beleving. Zeker voor 

Noordoost Fryslân biedt de verbinding van landbouw en (verblijfs-)recreatie 

(agrotoerisme) een goed perspectief. Hiermee wordt ingespeeld op de toenemende 

belangstelling voor duurzaamheid, gezondheid en streekproducten. 

                                                 
24 EIB: ‘Investeren in Nederland’ juni 2015 en ‘Verwachtingen en bouwproductie 2016’ januari 2016 

25 ING, 2016, Toerisme groeit in meeste provincies 
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Innovatieve elementen in de ontwikkeling van het toeristisch product kunnen het 

volgende omvatten: 

 Door de aanleg/opwaardering van de Lits-Lauwersroute en de tweede fase van 

het Friese Meren project ontstaat een extra stimulans voor recreatie en toerisme. 

Door versterking van het voorzieningenaanbod koppeling met aanbod elders en 

meer promotie kan sector nog meer groeien. Belangrijk hierbij is het verbinden 

van de aanwezige parels tot een ketting, waarbij Noordoost Fryslân als onderdeel 

van een breder toeristisch-recreatief aanbod in Fryslân wordt gezien. 

 Het eigentijdse vormgeven van het leisure aanbod: door nieuwe technologieën als 

virtual reality en de koppeling van toerisme met duurzaamheid/ecologie, 

bijvoorbeeld verblijfsrecreatie rond natuurgebieden in combinatie met de inzet van 

de economische waarde voor versterking van de biodiversiteit (zie bijvoorbeeld de 

plannen van de provincie Flevoland voor de Oostvaardersplassen). 

 Het aanbieden van een recreatief aanbod dat op elkaar aansluit, niet slechts een 

attractie. Een bestaand voorbeeld uit de regio daarvan is de samenwerking tussen 

museum Dokkum en de exploitant van rondvaarten. 

 Nadrukkelijk zou in Noordoost Fryslân moeten worden ingespeeld op een aanbod 

dat past bij de doelgroep, namelijk degenen die komen voor rust en ruimte, dus 

geen massatoerisme. Dat wordt ook benadrukt in de interviews. Door de ligging 

van de regio nabij Groningen, Leeuwarden en Heerenveen kunnen recreanten die 

iets anders zoeken eenvoudig van het aanbod aldaar gebruikmaken.  

De Rabobank verwacht voor 2017 een landelijk groei van 1% (vergelijkbaar met 2015 

en 2016), het NBTC verwacht een groei van het buitenlands toerisme tot 2025 met 

1,6% per jaar.26 Omdat Noordoost Fryslân een deels nog onbenut 

ontwikkelingspotentieel bezit, gaan we in het maximale groeiscenario uit van een 

toename van het BRP tot 2025 met 20%, of te wel € 6 miljoen.  

De arbeidsintensieve sector heeft in het verleden nauwelijks een toename van de 

arbeidsproductiviteit te zien gegeven en zal dat naar verwachting ook in de toekomst 

niet doen. We schatting de maximale toename van de arbeidsproductiviteit tot 2025 in 

op 5%.  

 Overige sectoren 

De overige sectoren, waarbij het vooral om de verschillende vormen van 

dienstverlening gaat, zijn geen voor de regio stuwende sectoren en worden daarom 

niet afzonderlijk in beschouwing genomen. In de raming is uitgegaan van een groei tot 

2025 van het BRP met 13% en een toename van de arbeidsproductiviteit met 13%. 

Dit is conform het middenscenario voor economische groei zoals is opgesteld door het 

CPB.27 

                                                 
26 NBTC Holland Marketing, 2016, Toerisme in perspectief 
27 CPB – Decemberraming 2016. Economische vooruitzichten 2017 & CPB – Middellange termijnverkenning 2018-2021 
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4. Wat betekent dat voor de vraag naar 

werknemers? 

4.1 STABILISERING VAN DE WERKGELEGENHEID 

De maximale potentiële groei in de stuwende sectoren enerzijds en de noodzakelijke 

toename van de arbeidsproductiviteit anderzijds leidt er toe dat het aantal banen 

ongeveer gelijk blijft. Gezien de afname van de werkgelegenheid in Noordoost Fryslân 

de afgelopen jaren zou dat een positieve trendbreuk zijn. 

In deze ontwikkeling zijn er stijgers en dalers. De werkgelegenheid in de 

bouwnijverheid en toerisme en recreatie neemt toe door de beperkte 

arbeidsproductiviteitsstijging, die in de agrifoodsector en de overige (maak-)industrie 

neemt af. Dit is overigens een ontwikkeling die al geruime tijd geleden is ingetreden. 

 Sector 
Aantal 
FTE 
2015 

Arbeidsprod. 
per fte 2015 

Arbeidsprod. per 
fte 2025 

Benodigd 
FTE 2025 

Bouwnijverheid 3.430 € 52.000 € 57.000 (+10%) 3.740 

Metaalindustrie 1.160 € 97.000 € 118.000 (+22%) 1.190 

Overige 

(maak)industrie 
2.840 € 142.000 € 182.000 (28%) 2.705 

Agrifood 3.790 € 83.000 € 116.000 (40%) 3.520 

Toerisme en 

recreatie 
780 € 37.000 € 38.000 (5%) 870 

Overig 18.600 € 68.000 € 78.000 (13%) 18.600 

Totaal 
benodigd 

30.620   30.640 (+20) 

Totaal 
beschikbaar 

30.620   29.350 

Opgave FTE 
2025 

   +1.290 

Het tekort aan arbeidskrachten bedraagt in 2025 netto ca. 1.300 FTE bij een 

gelijkblijvende demografische trend, een gelijke arbeidsparticipatie en een gelijke 

verdeling tussen werk in de eigen regio en werk buiten de regio. Vanwege de 

verwachte stijging van de arbeidsproductiviteit in dit scenario zal de werkgelegenheid 

bij een fikse stijging van het BRP in de regio ongeveer op het huidige peil blijven 

(+20). Het tekort op de arbeidsmarkt in 2025 is dus een direct gevolg van de 

demografische ontwikkeling.  
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De opgave van ruim 1.300 FTE is de kwantitatieve mismatch in de regio en een netto 

aantal d.w.z. het tekort wat er overblijft na in- en uitstroom op de arbeidsmarkt 

vanwege met name vergrijzing. Het is dus een opgave op zichzelf om –los van de 

extra benodigde 1.300 FTE- ook het proces van in- en uitstroom vlekkeloos te laten 

verlopen en te zorgen dat de nieuwe intreders ook aansluiten op de vraag van de 

arbeidsmarkt. Van de groep 45 tot 75-jarigen in Noordoost Fryslân behoren er 

momenteel ongeveer 28.000 tot de beroepsbevolking, zo’n 21.000 mensen behoren 
niet (langer) tot de beroepsbevolking. De eerste groep zal qua gemiddelde leeftijd 

dichter bij de 45 zitten en de tweede dichter bij de 75. De 28.000 45 tot 75 jarigen die 

tot de beroepsbevolking horen, vormen ongeveer 44% van de totale beroepsbevolking 

(die ca. 60.000 is). Als we deze percentages ook toepassen op de werkgelegenheid in 

Noordoost Fryslân en er van uitgaan dat ca. 44% van de 30.000 arbeidsjaren wordt 

ingevuld door de groep 45-75 jarigen, dan zou het om 13.200 FTE gaan. Uiteraard 

gaan deze mensen niet allemaal met pensioen de komende 10 jaar, maar stel dat dit 

tussen de 30% en 50% is, dan gaat het om 4.000 tot 6.500 arbeidsjaren. De instroom 

van onderaf (gekwalificeerde schoolverlaters) is onvoldoende om de uitstroom als 

gevolg van de vergrijzing op te vangen.  

Met het bereiken van de maximale potentie van de regio worden niet alleen banen 

behouden voor de regio, maar zullen de banen die er dan zijn ook aantrekkelijker zijn. 

Door innovatie, waar dan vol op wordt ingezet, wordt er hoogwaardiger werk geleverd, 

dat kan rekenen op hogere lonen. 

4.2 NIET ALLEMAAL VAN BUITEN 

Gegeven de autonome daling van de potentiële beroepsbevolking is het een enorme 

opgave om de beroepsbevolking op peil te houden, zowel kwantitatief (circa 1.300 

FTE) als kwalitatief (goed opgeleide instromers). De opgave voor de regio wordt nog 

eens groter doordat al een relatief groot deel van de bevolking werkt. De huidige 

participatiegraad (het deel van de potentiële beroepsbevolking dat daadwerkelijk 

deelneemt of deel wil nemen aan het arbeidsproces) is hoog: circa 70%.28 Dit is 

ongeveer conform het landelijk gemiddelde. Wanneer we niet kijken naar de groep 

van 15 tot 75 jarigen, maar voor 15 tot 65 jarigen (tot voor kort de 

pensioengerechtigde leeftijd) dan schiet dit percentage omhoog richting de 80% en 

dat is hoger dan gemiddeld in Nederland (ca. 75%). Het zal lastig zijn die 

participatiegraad nog verder omhoog te krijgen, dus zal voornamelijk naar andere 

opties gekeken moeten worden. 

Als het gaat om het aantrekken van (nieuwe) gekwalificeerde werknemers zijn er ook 

andere wegen die naar Noordoost Fryslân leiden. Onderstaande tabel brengt deze 

wegen in beeld. 

                                                 
28 In Nederland wordt de potentiële beroepsbevolking meestal weergegeven voor de leeftijdsgroep 15 tot 65 jaar. 
Omdat deze hier gebruikt wordt voor het berekenen van de arbeidsparticipatie is gekozen voor de leeftijd 15 – 75, 
om dat het CBS deze standaard sinds enige jaren hanteert in lijn met de Europese definitie. 
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People: opgave voor 2025 (netto arbeidsparticipatie 80%) 

  Talent 
behouden  

 

Instroom 
overig 

Nederland 

Instroom 
Pendel 

Overig EU Mondiaal Totaal 

Hoog 
opgeleid 

  75 30 75   60 60   300 

Middelbaar 
opgeleid 

120 15 120   70 15    340 

Laag 
opgeleid 

380  125 125     630 

Totaal 575 45 320 255 75 1.290 

Dit sluit aan bij het beeld dat uit de interviews naar voren komt. Het arbeidsethos en 

de betrokkenheid van de werknemers bij hun bedrijf worden door velen als sterk punt 

genoemd. Zo vloeit de kracht van de (maak-)industrie en de bouwnijverheid in de 

regio in belangrijke mate voort uit de ‘doeners mentaliteit’ van de regio. In die zin lijkt 
er in de regio een ‘ecosystem of skills’ aanwezig te zijn. Andersom tonen werkgevers 

ook een sterke betrokkenheid bij (de ontwikkeling van) hun medewerkers en de 

samenleving.  

Door het verminderen van het vertrekoverschot kunnen naar schatting nog ca. 575 

fte’s worden gerealiseerd. Het gaat hierbij vooral om lager en middelbaar opgeleiden, 

maar ook om een bescheiden aantal hoger opgeleiden. Dat betekent wel het boeien 

en binden van talent door zowel aantrekkelijke werkgelegenheid als een goed woon- 

en leefklimaat.  

Zeker voor de hoger opgeleiden is de opgave vaak om niet alleen een baan voor de 

betreffende werknemer maar ook voor zijn of haar eventuele partner. In de tabel wordt 

er zelfs van uitgegaan dat in bescheiden mate arbeidskrachten met een middelbare 

en hogere opleiding naar Noordoost Fryslân verhuizen doordat de potentiële kans op 

werk wordt vergroot (door benutten van de maximale economische potentie en 

uitstroom door vergrijzing). Dit vraagt om marketing en promotie van de regio. Het 

aantrekken van lager opgeleid personeel uit de rest van Nederland is minder kansrijk, 

omdat de verhuis- en pendelbereidheid onder deze groep relatief laag is. 

Ook kan het pendelsaldo worden beïnvloed door mensen die nu in Noordoost Fryslân 

wonen en buiten de regio werken, zien te winnen voor de regionale arbeidsmarkt. Er 

zijn bijna 21.000 werknemers die dagelijks de regio voor hun werk verlaten. Het moet 

dus mogelijk om op dit front een flinke slag te maken. 

Het overig deel zal van buitenaf moeten worden aangetrokken. Voor het aantrekken 

van mensen van buiten wordt voor de hoger opgeleiden (en in bescheiden mate 

middelbaar opgeleid) deels uitgegaan van een mondiale arbeidsmarkt. Dat wil zeggen 

dat de arbeidsmarkt voor dit personeel in principe de gehele wereld is en bedrijven 

zich ook inzetten om bepaalde specifieke talenten hun kant op te halen. Voor 

middelbaar opgeleid personeel is dat slechts beperkt het geval. Verder is de EU een 

belangrijke regio om werknemers te rekruteren. 
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4.3 NIET ALLEEN WILLIE WORTELS 

  

Naast het kwantitatieve aspect, speelt ook de kwalitatieve aansluiting van vraag en 

aanbod op de arbeidsmarkt mee. In 2015 was 6% van de werkende beroepsbevolking 

in Noordoost Fryslân elementair en 57% laag opgeleid (samen dus 63%). 22% was 

hoog opgeleid en 16% middelbaar. Wanneer we de trendmatige ontwikkeling van de 

werkende beroepsbevolking tussen 2005 en 2015 beschouwen, zien we een toename 

van het aandeel hoger opgeleiden en een afname van het aandeel lager opgeleiden.  

Toch zien we, in samenhang met de aanwezige werkgelegenheidsstructuur, dat het 

onderwijsniveau van de beroepsbevolking nog wel afwijkt van het landelijk beeld: er 

zijn naar verhouding meer laag opgeleiden en naar verhouding minder hoog 

opgeleiden. 

  

9%

43%

16%

30%

Figuur 2b: Niveau beroepen 
Nederland (ISCO indeling)

elementair lager middelbaar hoger

6%

57%
16%

22%

Figuur 2a: Niveau beroepen NOF  
(ISCO indeling)

elementair lager middelbaar hoger

27%

50%

23%

0%

Figuur 3a: Onderwijsniveau 
beroepsbevolking NOF

laag middelbaar hoog onbekend

23%

42%

34%

1%

Figuur 3b: Onderwijsniveau 
beroepsbevolking Nederland

laag middelbaar hoog onbekend



 

 

 

26 

 

  

Omdat veel van de extra werkgelegenheid wordt gerealiseerd binnen de innovatieve 

sectoren van de regio, wordt het aandeel beroepen op hoog en middelbaar niveau 

hierin groter en het aandeel beroepen op elementair en laag niveau af ten opzichte 

van de huidige situatie. Dat betekent ook een verschuiving in de vraag naar het 

opleidingsniveau van de beroepskrachten. 

People: opgave voor 2025 

  Aandeel 

Elementair/laag opgeleid 55% 

Middelbaar opgeleid 20% 

Hoog opgeleid 25% 

 

Per sector is er sprake van verschillende verhoudingen in de toekomstige behoefte 

aan lager, middelbaar en hoger opgeleid personeel. De verhoudingen zijn gebaseerd 

op inschattingen op basis van de interviews. Daarnaast is het zo dat “laag opgeleid” 
voor een groot deel alsnog betekent dat sprake is van goed geschoolde vakmensen. 
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5. Hoe zien de partijen in de regio het 

economisch perspectief? 

5.1 INTERACTIEVE WERKBIJEENKOMST 

De toekomstige economische ontwikkeling van Noordoost Fryslân kan slechts realiteit 

worden als deze wordt gedragen door de ondernemers, overheden en onderwijs- en 

kennisinstellingen in de regio die uitvoering aan de ambities moeten geven. De 

geschetste ontwikkeling is daarom niet alleen gevoed door de uitkomsten van 

interviews, maar ook teruggelegd bij de partijen. Daarvoor heeft op dinsdag 29 

november 2016 in Burgum een werkbijeenkomst plaatsgevonden over het toekomstig 

regionaal economisch profiel van Noordoost Fryslân. Zo’n 50 ondernemers, 
onderwijsinstellingen, bestuurders van overheden en ambtenaren hebben gevolg 

gegeven aan de oproep om op deze avond mee te denken over de toekomstige 

economische structuur van Noordoost Fryslân en daarbij ook aan te geven wat hun 

eigen rol kan zijn.  

De partijen hebben op basis van de door Public Result gegeven presentatie hun 

instemming betuigd met het geschetste maximale groeiscenario. Een kanttekening die 

aanwezigen hebben geplaatst is dat de problemen op de arbeidsmarkt op dit moment 

nog niet manifest zijn, maar dat betekent niet dat er in de toekomst niets zal 

veranderen. Mensen werken in de regio met plezier, de bedrijfscultuur en sfeer zijn 

goed. Wel is aandacht nodig voor de oudere werknemers die al lange tijd in dezelfde 

baan werkzaam zijn. De uitwisseling van kennis, ervaring en personeel met andere 

bedrijven is van belang. Er wordt hard getrokken door de partijen in Fryslân aan de 

aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Zo is er een samenwerking met 

Friese Poort, NHL en Stenden, onder andere in de Kenniswerkplaats NOF. De deur 

staat open voor de ondernemers, maar er moet beter zicht worden gekregen op hun 

concrete vraag. 

Vervolgens zijn de aanwezigen aan de slag gegaan in vier parallelle werksessies. De 

uitkomsten hiervan zijn hieronder weergegevens en vormen een belangrijke impuls 

voor de op te stellen uitvoeringsagenda. 

5.2 ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT: HET VAKMANSCHAP MOET TERUG 

De deelnemers zien het vakmanschap teruglopen, er zijn teveel managers. Dat geldt 

voor lager geschoolden (de oude LTS zou terug moeten komen, MBO niveau 1-2 zou 

zich weer meer op vakmanschap moeten richten), maar ook voor hoger geschoolden 

(meer HBO-ers in met name het MKB). Gezien de vergrijzing gaat het ook om een 

leven lang leren. Techniek moet al in een vroeg stadium in het onderwijs worden 
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opgenomen, ook bouw en techniek moeten meer worden geïntegreerd. Het 3D project 

van de Gouden Driehoek maakt het mogelijk in een vroegtijdig stadium kennis te 

maken met de techniek. Door stages kan een vroegtijdige binding met het 

bedrijfsleven worden bereikt. Vooral in het MKB is een goede afstemming van 

onderwijs en arbeidsmarkt nodig. Het imago van het MKB moet daarbij omhoog. De 

samenwerking binnen het MKB komt overigens al steeds meer op gang. Er ligt een 

belangrijke opgave voor de 3 o’s (ondernemers, onderwijs en overheid): de 
samenwerking kan beter. 

5.3 ARBEIDSMOBILITEIT: MEER FLEXIBILITEIT IS NODIG 

De huidige arbeidsmarkt vraagt om minder specialisatie en het het meer 

multifunctioneel kunnen inzetten van werknemers. De uitdaging is om mensen te 

motiveren om nieuwe skills aan te leren, ook de oudere werknemers. Er zijn 

prestatieregelingen nodig en competitie moet worden gestimuleerd. Er moet ook meer 

uitwisseling tussen bedrijven komen (bedrijven moeten elkaar beter leren kennen) en 

het stimuleren van de roulatie van werknemers is nodig. Het stelt uiteraard eisen aan 

HRM binnen bedrijven maar ook op regionaal niveau. Ook kan worden gedacht aan 

een arbeidspool, waar bedrijven met vergelijkbare productieprocessen uit kunnen 

putten bij een grote order. Stages bieden daarbij kansen in de sfeer van 

talentscouting. Om mensen vast te houden en aan te trekken is een imagoverbetering 

van de regio en het werk nodig. Verder kan worden gedacht aan het oprichten van 

een metaal-/bouwcampus met doorlopende leerlijnen. Samenvattend gaat het om 3 

stappen: 1)  elkaar leren kennen en vertrouwen, 2) het zoeken naar 

gemeenschappelijke drijfveren (met als resultaat ondersteunende diensten, 

gezamenlijke arbeidsmarktpools en opleidingsvragen) en 3) het uitbouwen van 

kennisinstituten (KEI). Uitdaging daarbij is ook aan werknemers duidelijk maken 

waarom dit aantrekkelijk voor hen is. 

5.4 BRANDING EN ACQUISITIE: MEER ZELFBEWUSTZIJN UITSTRALEN 

De regio zou haar bescheidenheid moeten doorbreken: grutsk wêze op het gebied. Er 

is immers als het gaat om de economische sectoren en arbeidsmarkt veel kwaliteit 

aanwezig. Er zou vooral geacteerd moeten worden op de nu al aanwezig sterke 

sectoren die de al aanwezige innovatie uitstralen. Hierbij hoort ook het werken met 

rolmodellen en ambassadeurs (bedrijven en ondernemers), waarbij niet alleen wordt 

gekeken naar de directeuren van bedrijven, maar ook naar jonge mensen die in de 

regio werken en daar een positief verhaal over kunnen vertellen. De regio is daarbij 

onderdeel van het grotere geheel van Fryslân. We zouden meer als toerist naar ons 

eigen gebied moeten kijken. Het op de kaart zetten van de regio vraagt om 

gezamenlijk investeren door ondernemers en overheid met inspraak van de 

ondernemers. 
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5.5 INNOVATIE EN ONDERNEMERSCHAP: SPANNINGSVELD INNOVATIE EN 
CONCURRENTIE 

Er is op kleine schaal innovatie, maar die wordt niet met elkaar gedeeld. Belangrijkste 

oorzaak is de competitieve omgeving, mede door Europese aanbestedingen. 

Behoefte en noodzaak om meer te delen zijn aanwezig, maar dan vooral door 

samenwerking binnen een keten van niet competitieve bedrijven (bijvoorbeeld 

duurzaam bouwen). Daarnaast ook door cross-overs (bijvoorbeeld 3D printing en 

robotisering, metaaltoepassingen in de bouw). Binnen de keten kennen de bedrijven 

elkaar wel, maar keten-/sectoroverstijgend nog onvoldoende. We hebben een 

collectief ambitieniveau nodig, maar wie formuleert dat? Aanknopingspunt zou 

‘duurzaam bouwen’ kunnen zijn, maar de gemeenten in de regio leggen zelf de lat te 

laag. De bouw kan een belangrijk innovatiecluster worden: het is een exportproduct 

van NOF! Een andere ingang naar meer samenwerking en uitwisseling van kennis 

kan zijn een gezamenlijk personeelsbeleid (krapte op de arbeidsmarkt als het gaat om 

gekwalificeerde werknemers). We houden onvoldoende hbo-ers vast en kunnen niet 

aan voldoende ict-ers komen. Er is een intermediair nodig om dat te regelen. Het 

bedrijfsleven zou een eigen ICT Academy kunnen beginnen. Ook is aansluiting bij het 

Innovatiecluster Drachten wenselijk: accent op goed opgeleid personeel. Tot slot: in 

een krimpregio moet je roeien met de riemen die je hebt. Misschien is dit een punt 

waarmee NOF kan excelleren en een voorbeeld kan zijn voor andere regio’s. 
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6. Acceleratie-effecten: waar kan gas gegeven 

worden? 

6.1 ACCELERATIE-EFFECTEN 

Ondanks de aangegeven positieve ontwikkelingen en kansen, zal nog een grote 

sprong gemaakt moeten worden om de economische potentie ten volle te benutten. In 

veel sectoren liggen kansen, maar de regio is nog niet voldoende toegerust om al 

deze mogelijkheden ook te verzilveren. Binnen de ene sector kan snel geoogst 

worden, terwijl binnen de andere sector het behalen van economische groei 

weerbarstiger lijkt te zijn. Om anderhalf keer zo hard als gemiddeld te groeien zijn 

uiteraard investeringen nodig, maar dit is niet de enige optie. Dat is maar goed ook, 

want de nasleep van de economische crisis en bezuinigingen bij de overheid hebben 

het investeringsvermogen van overheid en bedrijfsleven aangetast. Het is dus zaak 

iedere euro die geïnvesteerd wordt, optimaal te laten renderen. Daarom is onderzoek 

gedaan naar de randvoorwaarden om het potentiële rendement op iedere investering 

in de versterking van de regionale economie te verhogen: acceleratie-effecten. Dat wil 

dus zeggen dat de acceleratie-effecten zorgen voor een extra rendement bovenop wat 

er gewoonlijk verwacht mag worden na een zekere investering. 

Dit extra rendement kan 

bijvoorbeeld 

gerealiseerd worden 

door het verbeteren van 

de samenwerking 

tussen overheid, 

bedrijfsleven en 

onderwijs, het lerend 

effect van de 

investeringen die 

gedaan worden 

(ervaring opdoen!) en 

het versterken van de 

cross-overs tussen de 

verschillende sectoren. 

Ook kunnen woon- en 

leefklimaat, 

regiomarketing en uiteraard het doorzetten van economisch herstel een positieve 

invloed hebben op de economische ontwikkeling van Noordoost Fryslân. Dit leidt tot 

de te onderscheiden acceleratie-effecten zoals weergegeven in bijgaande tabel. 

Bijdrage aan mogelijk maximaal rendement investeringen 

Acceleratie-effect Maximaal effect 

Versterken innovatief vermogen 14% 

Verbinding sectoren & cross-overs 15% 

Destinatiemarketing 3% 

Regiobranding 6% 

Acquisitie 8% 

Onderwijs & arbeidsmarkt 6% 

Samenwerking 3 o’s  12% 

Bereikbaarheid, woon- en leefklimaat 13% 

Maximaal groeiscenario CPB 13% 

Totaal (cumulatief) 90% 
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Van belang hierbij te vermelden is dat dit geen harde berekeningen zijn, maar dat het 

gaat om beredeneerde inschattingen. Het is daarmee een vingeroefening. 

De mate waarin de partijen in staat zijn de acceleratie-effecten te maximaliseren, 

bepaalt mede hoe snel de economische groei gerealiseerd kan worden. Wellicht is het 

niet mogelijk om op alle acceleratie-effecten tegelijk in te zetten of vraagt het één om 

een langere aanloopperiode dan het ander. Om een afweging te kunnen maken is 

hieronder weergegeven wat het relatieve maximale effect is van de acceleratie-

effecten die zijn geïdentificeerd. Hiermee wordt zichtbaar dat de effecten grofweg 

onder te verdelen zijn in economie & innovatie en het vestigingsklimaat. In totaal wordt 

geraamd dat deze factoren een extra impuls van 90% op de groei van het BRP 

hebben. 

Tijdens de interactieve bijeenkomst zijn er door de deelnemers in de werksessies 

aanzetten tot oplossingen gedaan om deze acceleratie-effecten te benutten. De 

uitvoering van deze acceleratie-effecten is tegelijkertijd ook al aan de gang, via de 

speerpunten van ANNO II en het economische beleid van de provincie. In het 

onderstaande wordt in de analyse dan ook gebruikgemaakt van deze inzichten. 

6.2 VERSTERKEN INNOVATIEF VERMOGEN EN KETENDICHTHEID 

Het innovatief vermogen is het lerende effect dat Research & Development in zich 

heeft en het durven delen van ideeën, ook wel open innovatie genoemd. Met 

ketendichtheid worden de (nauwe) relaties (m.n. als toeleveranciers en afnemers) 

tussen het MKB met grote bedrijven, kennisinstellingen en met andere MKB bedrijven. 

Het doel van het versterken van het innovatief vermogen en de ketendichtheid is om 

te komen tot een sluitende keten in de regio die van kennis, naar kunde, naar kassa 

leidt.  

Versterken 
innovatief vermogen

16%

Verbinding sectoren 
& cross-overs

17%

Destinatiemarketing
3%

Regiobranding
7%Acquisitie

9%

Onderwijs & 
arbeidsmarkt

7%

Samenwerking 3 o’s 
13%

Bereikbaarheid
14%

Maximaal 
groeiscenario CPB

14%

Figuur 5: Relatief maximaal rendement investeringen
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Als het gaat om het versterken van de ketendichtheid dan heeft het verbeteren van de 

relatie tussen MKB en grootbedrijf (eventueel gevestigd buiten de regio) een positief 

effect op zowel MKB (meer toegang tot innovatie, leidt ook tot management- en 

organisatieverandering, efficiëntieverbetering) als op het grootbedrijf (bijvoorbeeld 

door de afhankelijkheid van één aanleverende partij te verminderen). Ook het 

verbeteren van de toegang van MKB-bedrijven tot kennis is erg belangrijk in het 

innovatieproces. De toegang tot kennis is op zichzelf al een leerproces: door de 

kennis die individuele medewerkers opdoen zal het leer- en absorptieproces ervoor 

zorgen dat R&D meer opbrengt. Wanneer er sprake is van een nauwere keten kunnen 

MKB’ers hun innovaties ook weer makkelijker vermarkten, ze kennen immers hun 
potentiële klanten. Dat is uiteindelijk de laatste stap naar ‘kassa’. De grootste winst is 
wellicht te halen in samenwerking en een open innovatiesysteem tussen MKB’ers 
onderling. De inzet die de regio (ANNO II) en de provincie plegen op innovatie en 

entrepreneurial economy sluit aan bij het sluitend maken van de keten van kennis, 

naar kunde, naar kassa. In ANNO II wordt benadrukt dat samenwerking tussen MKB 

en met het onderwijs van het grootste belang is om innovatie een vlucht te laten 

nemen en om personeel te hebben en te houden met specifieke vakkennis, zodat de 

regio een goede concurrentiepositie heeft. Het opzetten van innovatienetwerken rond 

zorg, biobased en digitalisering is een voorbeeld van een potentieel project van 

ANNOII.  

Een project in Zuid-Limburg, de Limburgse Versnellingstafels, is concreet gericht op 

het versterken van het innovatief vermogen in het MKB en het creëren van een open 

innovatie ecosysteem. Tijdens een Versnellingstafel pitcht een MKB’er een idee, waar 
andere ondernemers vervolgens op kunnen inhaken om het idee (samen) te 

versterken of verder te brengen. Tot nu toe zijn er van 60 concrete business 

proposities 43 nader uitgewerkt. Dat heeft vooralsnog 9 nieuwe concepten, 12 nieuwe 

producten en 3 nieuwe ondernemingen opgeleverd. 

Verder kent de regio relatief weinig kennisinstellingen. Wel ligt de regio gunstig tussen 

Leeuwarden (zuivel), Drachten (metaal en productie van apparaten) en Groningen 

(biobased), waar wel veel kennisinstellingen zijn gevestigd. De banden met deze 

instellingen zouden kunnen worden versterkt, waardoor extra spin off kan worden 

gerealiseerd. Daarnaast zijn de Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij Noord-

Nederland (NOM), Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân en het Innovatiepact Fryslân 

hierin natuurlijke partners.  

Tijdens de interactieve sessie (en dit beeld komt ook terug in de interviews) is 

aangegeven dat er vooralsnog weinig structurele samenwerking met 

kennisinstellingen plaatsvindt. Aangegeven wordt dat MKB’ers wel graag iets met een 
kennisinstelling als TNO willen doen, maar dat ze niet weten hoe dit te regelen of daar 

geen tijd voor hebben. 

De investeringen in R&D activiteiten liggen onder het landelijke gemiddelde. Dat 

investeren in innovatie loont, blijkt ook uit onderzoek in de Brainport regio. Daar heeft 
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een uitgave van 2% van het totale BRP aan Research & Development geleid tot een 

omzet van 23% in vernieuwende producten. In heel Nederland bedraagt de omzet in 

innovatieve producten slechts 9%. Op basis van regio’s waar de R&D activiteiten 
boven het landelijke gemiddelde liggen, is in te schatten dat de extra groei hiermee 

met maximaal 14% kan toenemen in Noordoost Fryslân.29   

6.3 VERBINDING SECTOREN & CROSS-OVERS 

Cross-overs zijn een belangrijk acceleratie-effect. Dit heeft twee redenen. De eerste is 

een heel direct effect: wanneer sectoren als de maakindustrie of agrifood goed 

renderen, heeft dat direct een positief effect op de logistieksector. Ook het aantal 

zakelijke overnachtingen neemt wellicht toe en dat is weer positief voor toerisme en 

recreatie. Belangrijker nog is dat echte innovatie zich vaak voordoet op het snijvlak 

van twee sectoren. Voor dit acceleratie-effect is daarom voornamelijk gekeken naar 

de effecten van clustering van bedrijven in dezelfde én gerelateerde industrieën. Zo 

blijkt uit een onderzoek naar de innovatieve sector schone energie, dat ‘geclusterde’ 
groepen bedrijven ca. 1,4% per jaar harder groeiden dan niet-geclusterde bedrijven.30  

Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat de mogelijkheden voor onderlinge 

kennisuitwisseling tussen bedrijven beter benut kunnen worden. In de bijeenkomst 

met ondernemers is echter naar voren gekomen dat zij daarbij beducht zijn voor hun 

onderlinge concurrentiepositie. Toch zien zij wel goede mogelijkheden als het gaat om 

kennisuitwisseling tussen verschillende sectoren en branches, bijvoorbeeld 

uitwisseling van innovaties of het gezamenlijk benutten van faciliteiten als 3D printing 

(wanneer bedrijven zelfstandig bepaalde investeringen niet kunnen dragen) tussen de 

metaal- en bouwbedrijven (in bijvoorbeeld een shared facilities center). Andere 

duidelijke cross-overs zijn te zien rond het thema biobased economy. Een sterke 

agrarische sector, metaalindustrie en bouwnijverheid in de regio lijkt zeer kansrijk om 

in de toekomst meer te gaan doen met duurzame materialen (bijvoorbeeld hennep en 

vlas). Eind 2016 werd in Eindhoven een brug geopend die van hennep en vlas 

gemaakt is, de eerste draagconstructie die volledig uit duurzaam materiaal bestaat. In 

Amsterdam wordt momenteel een woontoren gebouwd waarvan het geraamte 

voornamelijk bestaat uit een houtconstructie. Waarom zouden dergelijke projecten niet 

door Noordoost Friese bedrijven kunnen worden ontwikkeld? Ondernemers zouden 

hier samen met bijvoorbeeld het Innovatiepact Fryslân en kennisinstellingen van 

buiten de regio, zoals het Innovatiecluster in Drachten, de handen voor ineen kunnen 

slaan. Op bijvoorbeeld een bouwcampus kunnen sectoren worden verbonden en 

worden cross-overs binnen bereik gebracht. Duurzaamheid is op de agenda van 

ANNO II ook een belangrijk onderwerp. De ambitie is om in 2030 duurzaam te 

voorzien in de behoefte qua energie, voedsel, producten, diensten, werkgelegenheid 

en recreatie. Met lokale energiecoöperaties en het bedrijfsleven wordt bijvoorbeeld 

hard gewerkt om duurzame energie op te wekken en een ander project zet in op 

                                                 
29 Stichting Brainport, 2014, Brainport versterkt de Nederlandse concurrentiepositie. 
30 Brookings Institute, 2011, Sizing the clean economy. 
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duurzame zorgwoningbouw. ANNO wil op dit onderwerp sectoren verbinden om de 

ambitie te realiseren. 

Volgens een onderzoek voor het economisch programma van de Zuidvleugel is het 

mogelijk om in 10 jaar tijd 38% extra toegevoegde waarde te genereren door de inzet 

op kruisverbanden binnen en tussen stuwende sectoren.31 Omdat in Noordoost 

Fryslân vooral bedrijven actief zijn binnen niches en branches van grotere clusters 

(ook buiten de eigen regio), is het maximale acceleratie effect van cross-overs daarom 

wat lager ingeschat dan voor Zuidvleugel, namelijk op 15%.  

6.4 DESTINATIEMARKETING 

Bij destinatiemarketing gaat het om een langetermijnproces en/of beleidsinstrument 

bestaande uit verschillende, met elkaar samenhangende activiteiten gericht op het 

aantrekken en behouden van specifieke doelgroepen.32 Het betreft een instrument om 

de (economische) doelstellingen van een specifieke bestemming (in dit geval dus de 

regio Noordoost Fryslân) te realiseren. Het gaat om het (financieel) investeren in 

zichtbaarheid, die resulteert in meer bezoekers die 'harde' euro's achterlaten en om 

leverage (1 geïnvesteerde euro aan zichtbaarheid levert x euro op aan uitgaven in de 

lokale economie). Er is dus nauwe samenhang met regiobranding (zie hieronder). 

In Noordoost Fryslân is reeds de Stichting Regio Marketing Toerisme (RMT) actief. 

Het doel van Stichting RMT is de regio Noordoost Fryslân met al haar kwaliteiten op 

de kaart te zetten (marketing) en de gasten in het gebied van goede informatie 

voorzien (gastheerschap). Aangesloten wordt bij de marketingactiviteiten van merk 

Fryslân (de provinciale organisatie), maar uit het Meerjarenplan 2016-2019 van RMT 

blijkt dat dit nog niet optimaal functioneert.33 Er is in Noordoost Fryslân dus al een 

zekere basis aanwezig, het is vooral de kunst hier meer uit te halen dan nu gebeurt. 

Berekeningen laten zien dat de campagne “Niets boven Groningen” heeft geleid tot 
een extra groei van de toeristische sector in de provincie Groningen met 2,3% per 

jaar. Een dergelijk effect is nog niet verwerkt in de maximale groeipotentie van de 

sector toerisme en recreatie. Op de totale economie is dit 3% van de ambitie, dit is 

dan ook het acceleratie-effect voor destinatiemarketing.34 Voorwaarde voor het 

realiseren is wel dat er geïnvesteerd dient te worden in hoogwaardige toeristisch-

recreatieve voorzieningen, want door marketingcampagnes zijn verwachtingen van 

toeristen en recreanten ook hoog. 

                                                 
31 Zuidvleugel, 2010, Zuidvleugel. De topregio van Nederland   
32 De definitie is van Angelique Lombarts, informatie verkregen van een blog van Jeroen Beelen 
(www.jeroenbeelen.nl)  
33 Stichting Regiomarketing Toerisme Noordoost Friesland – Meerjarenplan 2016-2019  
34 Pitchblink, 2011, Groningen 2005-2007 
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6.5 REGIOBRANDING 

Regiobranding is van groot belang om zowel bedrijven als de benodigde 

arbeidskrachten aan te trekken. Noordoost Fryslân kent met ‘Dwaande’ wel een 
zekere regiobranding, maar de campagnes beperken zich tot Fryslân, waardoor de 

regio landelijk weinig bekend is. Dat geldt ook voor de in de regio gevestigde 

bedrijven. 

Een inspirerend voorbeeld (overigens op een grotere schaal dan voor Noordoost 

Fryslân haalbaar is) is de campagne ‘The Bright site of Life’ zijn, die Zuid-Limburg 

sinds 2008 inzet. In de eerste jaren werd met ‘je zal er maar wonen’ de regio breed 
onder de aandacht gebracht als een vitale en aantrekkelijke regio. Deze campagne 

naar buiten toe is gepaard gegaan met een “internal branding”-traject waarmee 

relevante stakeholders (instellingen, bedrijven, overheden en individuen) zich steeds 

meer als ambassadeurs van Zuid-Limburg zijn gaan profileren. Dit gezamenlijke 

verhaal van Zuid-Limburg heeft voor veel meer samenhang en samenwerking in de 

regio gezorgd. Ook werd dankzij de ambassadeurs, die het verhaal ook steeds meer 

binnen het eigen netwerk zijn gaan communiceren, het merk steeds meer gepromoot 

zonder actieve inzet van de Stichting Regiobranding Zuid-Limburg. Nieuw aan de 

campagne eind 2014 waren de vervolgspotjes waarin bedrijven uit de regio hun bedrijf 

en vacatures onder de aandacht brachten met ‘je zal er maar werken’. Hiermee wordt 
de nadruk minder gelegd op Zuid-Limburg als aantrekkelijke woonregio, maar ook als 

plek om te werken.  

Dat regiobranding-campagnes werken, laat ook onderzoek in de landbouwsector in de 

regio Brandenburg. Hier is een omzetstijging van 18% in 2 jaar tijd gerealiseerd, met 

name doordat de bekendheid van de regio voor potentiële afnemers is gegroeid door 

een campagne.35 Aantekening is wel dat deze 18% een groei van de omzet is en niet 

per se van de toegevoegde waarde en het om een relatief kleine steekproef gaat. Het 

maximale acceleratie-effect in Noordoost Fryslân op een derde van Brandenburg 

(6%). Dit percentage is gebaseerd op het feit dat de regio qua economische structuur 

nogal versnipperd is en op het feit dat de stuwende sectoren in de regio het meer 

zullen moeten hebben van de strategische allianties met omliggende regio’s met een 
sterker profiel.  

6.6 ACQUISITIE 

Economische groei en innovatie hoeft niet alleen van onderop uit de eigen regio te 

komen. Stuwende kracht van buiten kan ook een impuls geven aan de regio. Rol 

daarom de rode loper uit voor (startende) ondernemers in de clusters waar Noordoost 

Fryslân voor kiest. Door ondernemers uit de regio wordt aangegeven dat zij over het 

algemeen erg goed geholpen worden door de bedrijfscontactfunctionarissen van de 

individuele gemeenten wanneer zij bijvoorbeeld met een uitbreidingsvraag zitten. Voor 

                                                 
35 Ossietzky, C. von: ‘Local-motion: Using regional brands as engine for sustainable regional development’ 2014 
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nieuwe bedrijvigheid zou je dit een niveau hoger kunnen tillen door bijvoorbeeld een 

Ondernemersloket op het niveau van de gehele regio, die bedrijven helpt met het 

vinden van geschikte bedrijfsruimte. Aantrekkelijk voor bedrijven is de aanwezigheid 

van de Noordelijke OntwikkelingsMaatschappij (NOM) en de mogelijkheid om 

aanspraak te maken op funding die zij beschikbaar hebben. Speerpunten van de 

NOM zoals biobased en de foodsector passen heel erg bij de kansen en 

mogelijkheden die er voor Noordoost Fryslân zijn. Hier zou de regio nog beter gebruik 

van kunnen maken. De regio kan bovendien inspelen op het beleid van de provincie 

om proactief acquisitie te voeren en op de ambitie om een verbindende schakel te zijn 

naar gemeenten, andere provincies en de NOM. 

Een voorbeeld is Noord-Holland Noord, waar heel gericht wordt geacquireerd in de 

agrofood-sector en voor datacenters. Voor beide ligt in de vorm van korte brochures 

een aantrekkelijke propositie klaar voor bedrijven die zich willen vestigen. Dit is ook 

makkelijk voor bijvoorbeeld de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) die 

buitenlandse bedrijven naar Nederland proberen te halen. Zij weten precies wat ze 

aan de regio hebben. De contacten met de NFIA in Noord-Nederland verlopen via de 

NOM, als Noordoost Fryslân zich binnen de NOM beter weet te profileren, kan dit ook 

richting de NFIA het verschil maken. 

Door inspanningen die gedaan zijn door ‘Impuls Zeeland’, de regionale 

ontwikkelingsmaatschappij aldaar, is in 2015 19% van de totale economische groei in 

Zeeland gerealiseerd door acquisitie. Mocht Noordoost Fryslân besluiten ook tot een 

regionale acquisitiestrategie te komen en daar middelen voor vrij te maken dan zal het 

nog even duren voor dit effect heeft. Het acceleratie-effect wordt daarom ook veel 

lager (9%) ingeschat.36 

6.7 ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT 

Een van de grootste uitdagingen voor de arbeidsmarkt is de komende jaren voldoende 

personeel te vinden, met name technisch personeel op mbo+ niveau. Zowel vanuit de 

stuwende sectoren als de verzorgende economie is de roep om technici of 

beroepskrachten met affiniteit voor techniek groot. Hierin staat Noordoost Fryslân niet 

alleen, het heeft dan ook landelijk de aandacht. Dit wordt onder andere gedaan 

middels het techniekpact, bedoeld om het onderwijs en de arbeidsmarkt voor 

technisch opgeleid personeel beter op elkaar aan te laten sluiten. De ambitie vanuit 

het landelijke techniekpact is om een groei van de keuze voor technische profielen in 

havo en vwo van 55% te realiseren. Talentbehoud voor de techniek begint volgens 

velen al in het basisonderwijs. Technetkring, De Gouden Driehoek en ANNO 

organiseren bijvoorbeeld elk jaar techniekdagen, Technics4U, waarmee 

basisschoolleerlingen kennis maken met techniek. Ook is er bij deze partners 

                                                 
36 Impuls Zeeland – Jaarverslagen 2011-2014 & CBS regionale statistieken Zeeland 
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bijvoorbeeld aandacht voor het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden in het 

onderwijs. 

In het onderwijs nemen de doorlopende leerlijnen een belangrijke plaats in om de 

doorstroming goed te faciliteren. Richting het bedrijfsleven zijn doorlopende leerlijnen 

ook aantrekkelijk, omdat hiermee een opleidingsaanbod wordt ontwikkeld waarmee 

leerlingen en studenten voor een bepaalde sector of richting meer specialistische 

kennis opdoen dan binnen een reguliere opleiding. Voorbeeld van reeds bestaande 

doorlopende leerlijnen zijn de groenopleidingen vmbo-mbo van het Nordwin College 

die op elkaar aansluiten. Daarnaast werkt de instelling in Leeuwarden samen met Van 

Hall Larenstein om een “Associate Degree“ (AD) Food te ontwikkelen (2-jarige 

vervolgopleiding op hbo-niveau). De vestiging in Drachten van ROC de Friese Poort is 

met NHL en het Innovatiecluster in Drachten in gesprek over een doorlopende leerlijn.  

Voor Noordoost Fryslân is het belangrijk tijdig bij dergelijke processen aan te sluiten, 

omdat leerlingen (en toekomstige werknemers) in de regio daar onderwijs volgen en 

het bedrijfsleven in Noordoost Fryslân hier van mee kan profiteren. Dat betekent als 

regionaal bedrijfsleven wel dat je met een gezamenlijke vraag komt richting de 

onderwijspartijen. Organiserend vermogen binnen de sectoren is dus belangrijk om de 

regio als geheel (en niet alleen het eigen bedrijf) te kunnen vertegenwoordigen bij 

deze initiatieven. Op basis van de gezamenlijke vraag uit Noordoost Fryslân (en 

omliggende regio’s) kan de afweging worden gemaakt of er voldoende potentieel 
aanwezig is om de leerlijnen te ontwikkelen, want voor de onderwijsinstellingen is het 

belangrijk dat het perspectief op een baan aanwezig is voor hun leerlingen. 

Vervolgens vraagt het ook blijvende betrokkenheid van het bedrijfsleven (bijvoorbeeld 

in de vorm van gastlessen, stageplekken of mede-ontwikkelen van een deel van het 

curriculum), zodat onderwijsinstellingen niet alleen de verantwoordelijk dragen en 

natuurlijk om de leerlingen zoveel mogelijk praktijkgericht op te leiden. 

Een voorbeeld van die ondernemersbetrokkenheid is het Centrum voor Logistiek 

Vakmanschap (CLV) in Venlo. Vanuit het bedrijfsleven is er een duidelijke vraag naar 

nog beter opgeleide medewerkers: mbo-afgestudeerden, werkenden en logistiek 

geschoolde mbo’ers. Een doorlopende leerlijn vo-mbo-hbo ontbreekt nog. Om op dit 

punt vooruitgang te boeken werken onderwijs, bedrijfsleven en lokale overheden 

samen in het CLV. Meer dan 15 logistieke dienstverleners uit de regio hebben zich 

verbonden aan het CLV. Zij gaan een actieve rol spelen in het integreren van praktijk 

en onderwijs. Daarnaast wordt aangesloten bij het nieuwe vmbo-profiel mobiliteit en 

transport. Ook moet het CLV zorgen voor deskundigheidsbevordering bij onderwijs en 

bedrijfsleven en instroom bevorderende activiteiten initiëren. 

Een voorbeeld van investering in een goed imago van bepaalde sectoren bij 

basisschoolleerlingen is het Make Tech Platform van het project Limburg Magnet: 

circa 45 bedrijven en 40 basisscholen nemen deel aan het platform dat gericht is op 

samenwerking en het uitwisselen van kennis tussen maakbedrijven in de regio en de 
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verbetering van het imago van de maakindustrie bij jong talent. Jaarlijks worden circa 

80.000 leerlingen bereikt en neemt het aantal studenten in technische opleidingen toe. 

Belangrijk is dat de regio niet alleen kijkt naar de nieuwe instromers op de 

arbeidsmarkt, maar ook naar mensen die reeds actief zijn en middels scholing wellicht 

een stap willen maken of mensen die geen baan hebben, maar wel willen werken. 

Trajecten voor om-, her- en bijscholing kunnen in samenwerking met 

onderwijsinstellingen worden aangeboden. Tegelijkertijd dient er dan wel voldoende 

vraag te zijn vanuit het bedrijfsleven en/of de overheid (in het geval van toeleiding 

naar werk). Gegeven de omvang van de meeste bedrijven in Noordoost Fryslân lijkt 

het onwaarschijnlijk dat individuele bedrijven complete trajecten afnemen bij 

instellingen. De krachten dienen dus gebundeld te worden waarbij bedrijven die ieder 

wellicht een aantal werknemers hebben met een vergelijkbare scholingsvraag 

gezamenlijk bij een onderwijsinstelling afnemen. Om de mobiliteit van de 

beroepsbevolking te verhogen zou een arbeidspool tussen bedrijven met vergelijkbare 

productieprocessen een mogelijkheid zijn. 

Het effect van de aansluiting-onderwijsarbeidsmarkt op het maximale groeiscenario is 

relatief laag ingeschat, vanwege de ‘time lag’. Nu opleiden betekent dat de 

arbeidsmarkt pas op een later moment echt profiteert van deze maatregel. Als het lukt 

om ca. 75 (technische) talenten in de regio te behouden, dan is dit al 6% van de 

opgave voor de arbeidsmarkt.  

6.8 SAMENWERKING 3 O’S 

De opgave waar Noordoost Fryslân voor staat als zij de maximale potentie wil 

realiseren, vraagt om inzet van veel verschillende partijen. Hoewel de groei uiteindelijk 

uit het bedrijfsleven moet komen, moge het duidelijk zijn dat dit ook een investering 

van gemeenten en onderwijsinstellingen vraagt; in tijd en mogelijk ook financieel.  

Gemeenten zijn, samen met maatschappelijke partners, bij uitstek aan zet bij het 

realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers, 

waarmee groei optimaal gefaciliteerd kan worden. Dit is mogelijk door te blijven 

investeren in de woon- en leefomgeving, met de toekomstige bevolkingssamenstelling 

in het achterhoofd. Dat betekent kwalitatief goede voorzieningen en de juiste 

woonmilieus kunnen bieden voor de toekomstige arbeidskrachten. Maar de opgave op 

de arbeidsmarkt liggen ook in het vergroten van de arbeidsparticipatie: inzetten op 

een gezonde beroepsbevolking is daarvoor eveneens essentieel in relatie tot de 

leefomgeving.  

Onderwijsinstellingen dragen uiteraard ook in belangrijke mate bij aan het realiseren 

van het maximale ontwikkelingspotentieel. Het gaat daarbij om de startkwalificaties 

van schoolverlaters, de her- en bijscholing van zij-instromers (herintreders op de 

arbeidsmarkt) en de permanente kennisontwikkeling van werknemers. De binnen en 
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buiten de regio gevestigde kennisinstellingen en innovatiecentra hebben ook een 

belangrijke rol als het gaat om kennisontwikkeling bij zowel bedrijven als werknemers. 

Overheden, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, grootbedrijf en MKB dragen allen 

bij aan de economische ontwikkeling van Noordoost Fryslân. Samen vormen zij de 

‘triple helix’. De samenwerking in een triple helix kan weergegeven worden in drie 
stadia. Het eerste stadium is het ‘Statesman model’, binnen dit model is er sprake van 
een relatief sterke overheidssturing op tactisch, strategisch en soms op operationeel 

niveau. Binnen dit model is de overheid leidend: zij bepalen de doelen en verbinden 

daar middelen aan. Het tweede stadium is het ‘Laissez Faire model’, in dit model is er 
een gezamenlijke doelstelling. Elke partij werkt vanuit zijn eigen sterkte punten en 

wordt bij de invulling van de gezamenlijke doelstelling verder vrijgelaten. Het laatste 

stadium is het ‘Increased Innovation model’. Binnen dit model streven de partners 
hetzelfde doel na, stellen daar een gezamenlijk programma voor op en verbinden hier 

middelen aan. Ook herkennen zij elkaars sterkte punten en weten op welke punten zij 

elkaar kunnen versterken, maar weten ook wanneer zij los moeten laten. De partners 

binnen dit model dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het nastreven van 

dit doel. Een verder geïntegreerde triple helix sluit ook aan bij de ontwikkelingen en 

aanbevelingen zoals die in het rapport ‘Maak verschil’ worden geformuleerd. 

Gegeven de schaal van de regio en de economische structuur van Noordoost Fryslân 

is het wellicht weinig zinvol om een volledige triple helix organisatie op te tuigen. 

Logischer zou zijn om met sterke branches en niches aansluiting te zoeken bij reeds 

bestaande triple helix structuren in andere regio’s. Dat geldt ook voor het onderwijs 

(schoolbesturen die regio-overstijgend werkzaam zijn). De kansen liggen er om breder 

samen te werken met andere regio’s in het noorden van het land (bijvoorbeeld in de 

provincie Groningen) als het gaat om te komen tot een biobased industry (zie §3.3.1). 

Als het gaat om de maakindustrie (waaronder de metaal) biedt samenwerking met de 

aangrenzende regio Zuidoost Fryslân (met name Drachten) kansen. Uiteraard kan de 

provincie hierin een belangrijke rol vervullen. Ook de NOM en het Innovatiepact 

kunnen hierbij helpen. Er is dan geen sprake van een volledig geografisch aansluitend 

cluster, maar door een strategisch partnership kunnen wel de voordelen behaald 

worden die een triple helix samenwerking biedt.  
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Door te streven naar een optimaal geïntegreerde Triple Helix samenwerking kan het 

innovatievermogen van een regio verhoogd worden en met dezelfde investeringen 

meer bereikt worden. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven ontwikkelen in een 

Triple Helix samen beleid, doordat er interactie plaatsvindt. Partijen werken samen om 

een infrastructuur te ontwikkelen waarin alle partijen (inclusief werkgevers en 

werknemers) op optimale manier kennis kunnen ontwikkelen; om een optimaal 

ondernemersklimaat te scheppen met ruimte voor innovatie en om kennisuitwisseling 

tussen bedrijfsleven en onderwijs op te zetten (valorisatie van kennis).  

In Noordoost Fryslân en omliggende regio’s zijn er al veel initiatieven die de partners 

met elkaar in verbinding brengen. Bijvoorbeeld De Gouden Driehoek, 

Kenniswerkplaats NOF en KEI NOF. Ook binnen het Dwaande-netwerk stemmen 

partijen geregeld met elkaar af. In de Gouden Driehoek werken ondernemers en 

onderwijs, gefaciliteerd door de overheid, samen om leerlingen te behouden voor de 

regionale arbeidsmarkt en hen te interesseren voor sectoren waar een tekort op dreigt 

te komen, zoals de zorg en de techniek. In de Kenniswerkplaats NOF zoeken de drie 

o’s de samenwerking om integraal te werken aan vraagstukken en uitdagingen die in 

de regio spelen. Daarbij wordt ook samengewerkt met (kennis)partners van buiten de 

regio. Uitdaging voor de regio is deze verschillende initiatieven beter te verbinden, tot 

een hoger niveau te tillen en er wellicht ook voor kiezen sommige 

samenwerkingsverbanden te ontbinden om meer focus aan te brengen binnen de 

regio. Het tekent de bereidwilligheid in de regio om samen iets op te zetten, nu is de 

kunst ook door te zetten. 

Als de Triple helix volgens het ‘increased innovation’ model functioneert en partners 
meer en meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen, zal de verhouding 

tussen publieke en private investeringen meer naar de private kant verschuiven. Het 

acceleratie-effect van een hoger aandeel private investeringen ten opzichte van 

publieke investeringen schatten we in op 6%. Als daar tevens een kenniscomponent 

kan worden toegevoegd door aansluiting te zoek met het kenniscluster Drachten en 

strategische allianties aan te gaan met de daar gevestigde instellingen, kan het effect 

verdubbelen. 

6.9 WOON- EN LEEFKLIMAAT & BEREIKBAARHEID 

Naast de fysieke bereikbaarheid is de digitale bereikbaarheid van belang om de 

economische potentie volledig te benutten. De regio en de provincie laten dit besef in 

hun beleidsstukken en agenda’s terugkomen. De provincie heeft de ambitie om in het 
najaar van 2017 met de aanleg van glasvezel te beginnen.37 Voor veel MKB bedrijven, 

waar de meeste bedrijvigheid in Noordoost Fryslân uit bestaat, wordt een snelle 

internetverbinding een steeds belangrijker concurrentievoordeel onder andere omdat 

het samenwerken vereenvoudigd en werken in de ‘cloud’ mogelijk maakt. Beschikken 
over breedband, glasvezelnetwerken, wireless back-up faciliteiten en vrij toegankelijke 
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wifi-voorzieningen zijn belangrijk om te kunnen profiteren van toekomstige innovaties 

op het vlak van maatschappelijke en zakelijke diensten, die de leefbaarheid in en de 

concurrentiepositie van regio’s versterken.38 Deze voorzieningen zijn niet alleen voor 

de bedrijven van belang maar ook voor de bewoners c.q. werknemers. Een optimale 

breedbandpenetratie levert naar verwachting een extra bijdrage van 5% van de 

opgave, terwijl de (al grotendeels op orde zijnde) fysieke infrastructuur een bijdrage 

van 3% levert. Met voorstellen voor een mobiliteitscentrale en het monitoren van het 

deels vernieuwde regionale wegennet zoekt de regio naar nog betere fysieke 

bereikbaarheid. 

Verder verwachten we dat een goed woonklimaat met aantrekkelijke woonmilieus en 

een goed voorzieningenniveau nog een bijdrage levert van 5% doordat daarmee 

talent kan worden behouden (goed opgeleide jongeren en jongeren die het hoger 

onderwijs gaan volgen) en mogelijk zelfs kunnen worden teruggehaald. Een voor de 

regio prettige bijkomstigheid kan zijn dat met de nieuwe studiefinanciering meer 

jongeren thuis blijven wonen. Public Result heeft in opdracht van de regio de ‘Atlas 

van Noordoost Fryslân’ opgesteld, waarbij samen met alle betrokken partijen 

voorstellen zijn gedaan voor een optimaal voorzieningenniveau in relatie tot de 

toekomstige bevolkingsontwikkeling.39 

6.10 MAXIMAAL GROEISCENARIO CPB 

Het Centraal Planbureau heeft verschillende toekomstscenario’s ontwikkeld, die een 

uiteenlopende groei van de economie laten zien. In de autonome economische groei, 

zoals verwerkt in het potentiescenario, is rekening gehouden met een jaarlijkse groei 

van ca. 1,3%. Dit is het middenscenario van het Centraal Planbureau.40 

Mocht het meest gunstige scenario van het Centraal Planbureau werkelijkheid 

worden, dan zal de extra groei door het economisch herstel nog eens met maximaal 

13% kunnen toenemen bovenop de trendmatige groei als onderdeel van het 

potentiescenario. Gezien de huidige ontwikkeling van de economie lijkt het erop dat in 

ieder geval de komende jaren die hoge raming werkelijkheid wordt. 

                                                 
38 Leidse Regio, (2014), Economische Agenda Leidse Regio 2020 
39 Public Result ‘Atlas van Noordoost Fryslân’2015 
40 CPB – Decemberraming 2016. Economische vooruitzichten 2017 & CPB – Middellange termijnverkenning 
2018-2021. 


