
Gebiedstafel Havens en industriegebieden  

 

ARBEIDSMARKT EN ECONOMIE 

Inclusief: Personeel, werving, opleidingsniveau, grensarbeid, industrie, MKB, havens, economische stimulering R 

Huidige situatie 

Wat is kort samengevat de huidige stand van zaken bij dit het onderwerp?  Wat gaat er nu goed of juist niet goed? 

 Veel vraag => tekort aan arbeidskrachten (ICT, techniek, zorg) 

 Grensoverschrijdende belemmeringen door wetgeving/ regelgeving 

 Zeeland niet aantrekkelijk voor hoger opgeleiden (imago) 

 Tekort aan woningen (starters) 

 Tekort huisvesting arbeidsmigranten 

 Weinig innovatie en of middelen ter promotie 

 Gebrek aan grootstedelijk klimaat 

 Lage werkloosheid 

 Jongeren die wegtrekken 

 Onbekendheid van de jeugd met werkgelegenheid 

 Laag opleidingsniveau 

 Scholen grensoverschrijdend 

 ‘klein denken’ 

 Nieuwe sectoren 

 Campagnes om jongeren te interesseren voor een technisch beroep 

 Havenactieplan Gent 

 Energyport Zeeland 

 Centrum voor innovatief vakmanschap wind op zee, wind technisians, diverse gespecialiseerde uitzendbureaus, Zeeuwse vacaturebank 

Belangrijke bronnen 

Rapporten, websites, databases, kaartbeelden, namen 

experts. 

 Aanvalsplan arbeidsmarkt 

 Zeeland in Stroomversnelling 

 SER- robotisering 

 RIGO stec 

 Havenmonitor 

 Maritieme monitor 

 

https://voor.zeeland.nl/arbeidsmarkt/aanvalsteam-arbeidsmarkt/
http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1600253
https://www.ser.nl/nl/Publicaties/mens-en-technologie
http://havenmonitor.nl/
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=32865d52-2f80-4d91-bc74-cd1824e3a062&title=Nederlandse%20Maritieme%20Strategie%202015-2025.pdf


Trends & Ontwikkelingen 

Welke ontwikkelingen zijn van groot belang voor dit onderwerp? Wat komt er op ons af?  

 Rootz-> bekendheid bedrijfsleven bij middelbare scholieren en hoger onderwijs 

 Duurzame inzetbaarheid: leven lang leren 

 Robotisering/ digitalisering 

 Vergrijzing 

 Nieuwe typen industrie/ schone industrie 

 Toenemende grensarbeid 

 Waterstofeconomie/ vergroening (oa transport) 

 Toename arbeidsmigranten 

 Nieuwe opleidingen 

 Toename verkeer en transport -> druk omgeving en op ruimtegebruik en congestie 

 Kansen op grensoverschrijdende samenwerking  

 Thuiswerken 

 Meer vrijetijdseconomie 

Belangrijke bronnen 

Rapporten, websites, databases, kaartbeelden, namen 

experts. 
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Ambitie 2050 

Wat is uw droombeeld voor de situatie in 2050 voor dit onderwerp?  

 Inzet arbeidsmigranten neemt af door voortschrijdende ontwikkelingen in technologie en of andersoortige industrie in Zeeland 

 ‘inclusieve’ arbeidsmarkt 

 Goede balans in arbeidsmarkt 

 Slechten van grenzen 

 Onderwijs op maat 

 Onderwijs optimaal afgestemd op arbeidsvraag in de provincie 

 Veiligheid is als onderwerp in iedere opleiding opgenomen 

 We staan op de kaart als de maritieme regio van Nederland: goed werken, ondernemen, wonen, recreëren, studeren, zonder files, met uitstekend voorzieningenniveau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is in 2050 anders dan nu en wat is gelijk gebleven? 

Anders: 

 Verdergaande flexibilisering 

 Verdergaande globalisering 

 Afname laaggeschoolde arbeid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe gaan we voor dit onderwerp om met de ontwikkelingen die op ons afkomen?  

 

 

 

 

 

 

Met welke verschillen binnen Zeeland moet de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 rekening houden voor dit specifieke thema? 

 

 

 

 

Raakvlak met andere visietrajecten 

Komt dit onderwerp ook aan bod in andere lopende visietrajecten en zo ja, welk visietraject is dit en wie doen er aan mee?  

 

 

 

 

Opstellers 

Voor ieder onderwerp zoeken wij een klein team van enthousiaste experts die dit onderwerp de komende maanden samen verder willen uitwerken voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. Het projectteam 

Omgevingsvisie verzorgt ondersteuning. Bent u één van deze experts? 

Ja, zet mij maar op de lijst! 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Meedenkers 

Voor ieder onderwerp zoeken wij ook enthousiaste experts die bij dit onderwerp kunnen dienen als meedenker voor de opstellers. Bent u één van deze meedenkers? 

Ja, zet mij maar op de lijst! 

Naam:  

Organisatie:  

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 



 


