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Kenmerk

Geachte leden,

1240483/1417663

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) zenden wij u het volgende toe:

Uw kenmerk

•

Monitor Arbeidsmarkt Noord-Holland 201 9-2020.

Voor de economie is het belangrijk dat er een goede aansluiting is
tussen onderwijs en arbeidsmarkt, zo is ook te lezen in het
coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken. Het arbeidsmarktbeleid van de
provincie Noord-Holland is verankerd in de Uitvoeringsagenda
Arbeidsmarkt 2016-201 9. Hierin is opgenomen dat PS jaarlijks kan
beschikken over een overzicht van de actualisering van de NoordHollandse arbeidsmarktcijfers. In de monitor gebruiken wij de gegevens
uit het verleden om de trends in de toekomst in te kunnen schatten.
Deze monitor is de vijfde jaarlijkse uitgave en beschrijft de
ontwikkelingen in 2019 met als peildatum 1 januari 2020. De
consequenties van de Corona-crisis zijn hierin niet meegenomen. Dit
betekent dat sommige gegevens in deze monitor achterhaald zijn. De
effecten van de Corona-crisis op de arbeidsmarkt zullen zichtbaar
worden in de volgende Monitor Arbeidsmarkt. In de Coronamonitor van
de provincie Noord-Holland is een overzicht van de prognoses van de
impact van de maatregelen tegen Covid-1 9 op de economie, waaronder
de arbeidsmarkt. Deze Coronamonitor wordt regelmatig geactualiseerd.
De ontwikkelingen in 2019 tonen een groei van bedrijfsvestigingen en
werkgelegenheid. De werkloosheid en het aantal uitkeringen is verder
gedaald. Dit leidt tot krapte en spanning op de arbeidsmarkt met veel
vacatures. De bevolking en beroepsbevolking is gegroeid. Het aantal
inactieven is afgelopen jaar afgenomen en er is meer arbeidspotentieel
benut. De verwachting is dat ook de bevolking en daarmee het aantal
leerlingen en de beroepsbevolking de komende jaren blijft groeien.
Hieronder volgen de belangrijkste uitkomsten in cijfers:
In 201 9 telde Noord-Holland 1.632.000 banen. Dit is een groei van
3,1%. Vooral in de regio’s Amsterdam en Zaanstreek-Waterland is het
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aantal banen harder gegroeid dat in 201 8. De banengroei is in alle
sectoren aanwezig maar piekt vooral in de horeca (7,4%). Het totaal
aantal bedrijfsvestigingen nam toe met 4,9% tot 322.000.
Het aantal werklozen blijft dalen. In 2019 was 3,4% van de bevolking
werkloos (53.000 personen). De arbeidsmarkt is erg krap. Door de
krapte op arbeidsmarkt zijn er veel vacatures. Het aantal vacatures in de
ICT en de technische beroepen blijft toenemen. Het aantal lopende WWuitkeringen daalt vanaf 201 4 in alle deelregio’s en is 42.700 in 201 9.
De Noord-Hollandse bevolking groeit naar verwachting van 2,9 miljoen
naar 3,2 miljoen. De bevolking groeit door buitenlandse migratie en
natuurlijke aanwas.
De potentiële beroepsbevolking tussen 1 5-75 jaar is 2,17 miljoen. Een
deel hiervan is niet actief: 609.000 inwoners, een daling ten opzichte
van 201 8. Een deel van de niet-actieven is onbenut arbeidspotentieel,
waaronder parttimers. Er zijn 1 33.448 Noord-Hollanders met onbenut
arbeidspotentieel, een daling van veertien duizend. In 2019 bestond de
beroepsbevolking voor ongeveer een derde uit mensen met een
migratieachtergrond, variërend van 1 4% in de Kop van Noord-Holland
tot 42% in Amsterdam.
Het aantal basisschoolleerlingen in Noord-Holland neemt naar
verwachting toe van 269.000 in 2020 tot ruim 31 9.000 in 2040 (1 9%).
Het aantal leerlingen op voortgezet onderwijs neemt in dezelfde
periode toe van 1 57.000 tot bijna 1 68.000 (7%).
De arbeidsmarkt in Noord-Holland staat er op 1 januari 2020 erg goed
voor. Gemeten vlak voor de uitbraak van Corona is daarmee de
uitgangspositie gunstig. In de cijfers van de monitor van volgend jaar
zijn de effecten van Corona op de arbeidsmarkt wel opgenomen.
Hoogachtend,

1 bijlage
Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs
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