
        

 

Welkom in het 
Innovatiehuis 
Lauwersdelta! 

Workshop Arbeidsmarkt in Noord (oost Fryslân) 



  

 

13.30-14.00 uur                 Ontvangst en rondleiding door Innovatiehuis Lauwersdelta   

14.00-14.10 uur                 Presentatie Dineke Wagenaar (studente TU Twente) over haar 
        onderzoek naar de vermeende uitstroom van jongeren uit 
        Noordoost Fryslân 

14.10-14.30 uur                 Presentatie Frans Coenen (University of Twente) over  

        werkgelegenheid en jongeren met een internationale blik  

14.30-14.45 uur                 Presentatie Eise van der Sluis (directeur van Het SNN) over de 
        Innovatieagenda van het SNN 

14.45-15.00 uur                 Evert Bossema (gemeente Leeuwarden) over het recent 
        aangekondigde Noordelijk banenplan 

15.00 uur                             SWOT analyse met ondertussen koffie/thee 

15.30 uur                             Paneldiscussie   

16.00 uur                             Afsluiting en vertrek met de bus naar Burgum 

 

  

 

Programma 



BRAIN FLOWS EN REGIO'S 

FRANS COENEN  

FACULTEIT BMS, VAKGROEP CSTM 
F.H.J.M.COENEN@UTWENTE.NL 

 

mailto:F.H.J.M.Coenen@utwente.nl


 

Doel lezing 

 Is het geschetste beeld van de situatie in Friesland afwijkend van 

andere, vergelijkbare regio’s in Europa? 

 Wat kunnen we leren van andere Europese regio’s?  

 Hoe relatief is het probleem brain drain in het licht van de regionale 

duurzame ontwikkeling? 
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De meest mobiele ‘brains’ in 

de EU sinds 2003: 

 1. Middelbare school leraren 

54,040 

 2. Doctoren (medicijnen) 

47,998 

 3. Verpleegsters 39,773 

 4. Fysiotherapeuten 12,529 

 5. Tandartsen 8,907 

GROEN IS BRAIN GAIN, ROOD IS BRAIN DRAIN 

ACHTERGROND 
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Wat kunnen we leren van de andere regio’s ten aanzien van de 

gevolgen op termijn en mogelijke oplossingen? 

 Waarom trekken jongeren weg uit deze regio’s? 

 Wat zijn de consequenties voor deze regio’s? 

 Wat proberen deze regio’s er aan te doen? 
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Ervaringen uit verschillende projecten rondom verschillende mechanisme van ‘brain 

flow’’ (met veelal Twente als vergelijkingsregio) 
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Een vergelijking vanuit de aard van de problemen 

 

 Het wegtrekken van jonge, hoogopgeleiden leidt tot een aantal 

mogelijke demografische, fiscale, sociale en economische problemen. 

 

 Karakteristieken van andere regio’s die worstelen met soortgelijke 

problemen als Friesland: 

 geen economische kernregio 

 geen metropolen 

 relatieve periferie 

 

 Men kan ook leren van regio’s met heel andere karakteristieken vb 

Basel, Düsseldorf 
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Het begrip ‘brain drain’ 

 Wie zijn er ‘brains’ (en wie niet)? 

 Verwante begrippen, brain flows 

 Brain drain retention 

 Brain attraction en brain gain 

 Brain circulation en return migration 

 Vb. Polen, Baltische staten en India 

 Belangrijker dan begrippen 

 Brainflows, migratie en immigratie zijn ‘natuurlijke’ processen 

 Processen die we slechts in bepaalde mate kunnen beïnvloeden 

 Vb. regio Navarra (Pamplona) 
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Brain drain is een relatief probleem 

 Grote brain drain, maar geen probleem (vb Boston) 

 Brain drain is mogelijk een; 

 Arbeidsmarktprobleem omdat mensen vertrekken die in de regionale 

arbeidsmarkt nodig zijn (ook bij werkeloosheid een mogelijk kwalitatief tekort, 

vb politicus Kaiserslautern) 

 ‘Menselijk kapitaal’ probleem, omdat hoger opgeleiden belangrijk zijn voor de 

sociale (ruggengraat samenleving) en economische (kennis, 

innovatiepotentieel) ontwikkeling van een regio 

 Financieel probleem, verspilling van regionale investeringen in kennis en 

onderwijs (vb Zwitserse kantons) en koopkracht (vb Enschede) 

 Demografisch probleem, verstoring van demografische structuur (omdat vooral 

jongeren gaan) 
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Waarom trekken jongeren weg uit deze regio’s? 

 Algemene redenen voor migratie (push factoren) 

 Verbetering van je situatie (hoger inkomen, betere toegang tot onderwijs en 

gezondheidszorg, betere perspectieven voor de kinderen, minder hectisch leven) 

 Specifieke redenen voor jonge mensen 

 People follow jobs Opleidings- en werkkansen, mogelijkheden voor partner 

 Attractiviteit en kwaliteit van leven  levensfase 

 Andere problemen 

 Push vanuit opleidingen (‘go west young man’) 

 We hebben mensen nodig die elders ervaring hebben verzameld vb. West Pfalz 

 Andere regio’s zijn actiever in de werving vb IT sector Amsterdam 

Cruciaal: vertrek gebaseerd op juiste informatie over banenkansen (‘er zijn geen 

banen’ vb banenbeurzen/Twente Square, vb UT) en attractiviteit 
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Wat zijn de consequenties voor deze regio’s? 

 

 Opleidingsniveau in de regio Vb. Ipswich 

 Jobs follow people? Vb. Zuid Limburg Vodafone 

 Neerwaartse spiraal in ontwikkeling regio? Vb.  DSM research lab 

 Forenzen Vb. Hedmark en Nijmegen 
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Wat proberen andere regio’s te doen? 

 Meer onderwijs in de eigen regio 

 ‘Warm place feeling’ 

 Matchen opleidingen en arbeidsmarktvraag  

 Afgestudeerden proberen te houden 

 Binding aan de regio vb Bright Twente 

 Matchen vraag en aanbod vb. Traineeprogramma Fast Forward, Food Valley 

Wageningen, Summerschool olie en gassector 

 Mensen die elders gaan studeren terughalen na hun studie 

 Faciliteren van de komst vb Career Centre Twente 

 Contact houden met studerende elders vb. Zwitserse kantons 

 Contact met alumni/migranten houden vb. Sud Tirol 
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Integraal denken 

 De relatie tussen probleemaspecten van ‘brain drain’ vraagt om 

integraal denken  

 Aangrijpen op alle dimensies van human capital (productie, 

vernieuwing, behoud en aantrekken vb regio Emsakse, Human capital 

Agenda Twente) 

 Alle dimensies (ecologisch, economisch en sociale) van duurzame 

ontwikkeling zijn van belang 
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Hoe relatief is het probleem in het licht van de regionale 

duurzame ontwikkeling? 

 

 Welzijn en welvaart 

 Geen eenzijdige arbeidsmarkt, innovatie of economische blik op ‘brain drain’ 

 Het belang van sociale duurzame ontwikkeling 

 Balans van kapitalen (natuurlijk, menselijk, economisch)  sociaal en menselijk 

kapitaal als grens voor duurzame ontwikkeling, niet alleen economisch of 

ecologisch 
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