FACTSHEET
Toename werkzoekende jongeren
De aantrekkende economie heeft nog niet geleid tot een vermindering van het aantal bij het UWV
geregistreerde jonge werkzoekenden onder de 27 jaar. Dat is op zo’n korte termijn ook nauwelijks
mogelijk. In de arbeidsmarktregio Groningen – waartoe ook een viertal Noord-Drentse gemeenten
behoort – is het aantal werkzoekende jongeren tussen 2012 en 2015 toegenomen met maar liefst
53%. We kunnen over het afgelopen jaar een vergelijking met het landelijke percentage. Tussen
augustus 2014 en september 2015 is het aantal jeugdige werkzoekenden landelijk toegenomen met
19%, in de regio Groningen/Noord Drenthe is dat 27%.
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Werkzoekende jongeren naar opleidingsniveau
Het grootste aandeel van de werkzoekenden onder de 27 jaar betreft jongeren met een middelbaar
opleidingsniveau (minimaal mbo 2 en havo/vwo). In Groningen is dit percentage hoger dan landelijk.
Het aandeel jongeren zonder startkwalificatie is in de arbeidsmarktregio Groningen lager dan in
Nederland. Jongeren zonder startkwalificatie hebben basisonderwijs, vmbo of mbo- niveau 1 als

hoogst afgeronde opleiding. We zullen verder in deze factsheet zien dat dit wordt verklaard door
slechts een paar gemeenten; de meeste gemeenten zitten boven het landelijke percentage. Het
aandeel werkzoekende jongeren met een hoger opleidingsniveau is in Groningen juist weer hoger
dan in Nederland. Dat percentage zal sterk worden beïnvloed door de HBO/WO studenten in de stad
Groningen die na hun afstuderen in Groningen zijn blijven wonen.
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Werkzoekende jongeren naar Groninger gemeente
Het percentage werkzoekende jongeren van 16 t/m 26 jaar ligt in de arbeidsmarktregio Groningen in
2015 tussen de 3,6 en 8,3%. Het landelijke percentage is 4,1% en in de regio ligt het percentage op
5,6%. Op de kaart is te zien dat het hoogste aandeel werkzoekenden te vinden is in HoogezandSappemeer (8,3%), Veendam (8,3%) en Pekela (8,0%). Marum en Haren staan er het beste voor met
3,6% respectievelijk 3,5%.

De werkzoekenden nader bekeken
Als we verder inzoomen op de doelgroep werkzoekende jongeren in de Groninger gemeenten, dan
zien we dat het aandeel jongeren zonder startkwalificatie in de meeste gemeenten (veel) hoger is
dan het regionale gemiddelde van 38%. Vooral De Marne valt op met 53%. Veel Groninger
gemeenten zitten op of boven het regionale gemiddelde wat betreft de werkzoekenden met
middelbaar opleidingsniveau, met als uitschieter Ten Boer. De gemeenten Groningen en Haren
hebben een relatief groot aandeel werkzoekende jongeren met een hoger opleidingsniveau
(HBO/WO). Van de meeste gemeenten is geen percentage hoger opleidingsniveau bekend gemaakt
vanwege te kleine aantallen.

Kansen op de arbeidsmarkt
De kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een middelbaar opleidingsniveau lagen de
afgelopen periode 2014-2015 vooral in de sectoren zorg, groothandel en retail, de winkelbranche en
dienstverlening (gastvrijheid). Voor de lager opgeleiden zijn er vooral vacatures in de detailhandel,
horeca en zakelijke dienstverlening. De hoger opgeleiden hebben de meeste kans op een baan in de
zakelijke dienstverlening, de sector gezondheidszorg, welzijn en cultuur, en in het onderwijs.
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