
 
 

organiseert in samenwerking met de 

 
op woensdag 22 november 2017 in het Leger des Heilsgebouw ’t Klankbord 

 te Almere (Muziekwijk) het avondsymposium 

 
 

De nieuwe (mis)match 
op de arbeidsmarkt 

 

 

Bedrijven in de productie-, logistieke en technische sector schreeuwen om geschikt 

personeel. De verwachting is dat ook in andere sectoren tekorten zich zullen aandienen. 

De rollen lijken omgekeerd: werd de werkgever tot voor kort overspoeld met sollicitaties, 

nu is het aanbod aanmerkelijk minder. 

 

Hoewel er nog steeds veel werkzoekenden zijn, hebben werkgevers in diverse sectoren 

steeds grotere moeite om geschikt personeel te vinden. Hoewel er veel vacatures zijn, 

ondervinden duizenden werkzoekenden grote moeite bij het vinden van een baan. Deze 

zogenaamde arbeidsmarktparadox heeft verschillende achtergronden:   

- De arbeidsmarkt verandert snel. Opgedane kennis veroudert daardoor relatief snel 

en het is van groot belang dat mensen in hun eigen menselijk kapitaal blijven 

investeren. 

- Werkgevers voelen steeds minder voor het bieden van vaste contracten en 

werknemers kiezen steeds vaker voor de vrijheid die het zzp-schap biedt. Een 

gevolg is dat flexarbeid sterk toeneemt. Dit zet de traditionele verhoudingen 

tussen werkgevers en werknemers die lange-termijn relaties aangaan onder druk. 

- Hoewel de arbeidsdeelname nog nooit zo hoog geweest is als nu, blijft er een 

substantiële groep in de beroepsgeschikte bevolking die een dusdanig grote 

afstand tot de arbeidsmarkt ervaart dat zij zijn arbeid niet aanbiedt op de 

arbeidsmarkt.  

 

Een aantal vragen dringt zich op: 

- Wat leert ons de wetenschap in dit verband bijvoorbeeld over de gevolgen van 

verstedelijking en vergrijzing, over de invloed van de recente economische crisis, 

over hoe werkzoekenden denken over acceptatie van een lager loon, over het nut 

van (om)scholing, etc.? 

- Zijn werkgevers wel in staat goed te formuleren wat hun arbeidsbehoefte is? Zijn 

ze niet al te zeer geneigd in hun vacatures te ‘overvragen’? 

- Zijn werkzoekenden wel in staat hun arbeidsmarkt te overzien en de juiste 

initiatieven te nemen? 

- Hoe kan regionaal beleid succesvol anticiperen op de ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt en bijdragen aan duurzame en sociaal inclusieve groei?   



 
 

 
 

 
 

Prof.dr. Henri de Groot, hoogleraar regionale economische dynamiek 

aan de Vrije Universiteit Amsterdam en kroonlid van de Sociaal-

Economische Raad (SER), is tijdens dit avondsymposium de keynote 

spreker. Hij zal in eerste instantie vanuit een breed perspectief de 

arbeidsmarktparadox belichten om vervolgens mee te denken over 

mogelijke oplossingsrichtingen. 

 

 

Coreferent is Froukje de Jonge, wethouder van Almere en voorzitter 

van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland. 

 

 

 

 

Na hun inleidingen vormen zij samen met Marcel Burger, directeur 

van het wervings- en selectiebureau Burger Support te Lelystad, het 

panel dat in gesprek gaat met de zaal.   

 

 
 

Programma 22 november 2017 

 

19.00 – 19.30 uur Inloop, koffie/thee 

19.30 – 19.40 uur Opening en aftrap: Andries Greiner, avondvoorzitter 

19.40 – 20.10 uur Referaat: Henri de Groot 

20.10 – 20.30 uur  Coreferaat: Froukje de Jonge 

20.30 – 20.45 uur Pauze 

20.45 – 21.45 uur   Gesprek met de zaal: Henri de Groot, Froukje de Jonge en 

Marcel Burger 

21.45 – 22.00 uur Afsluiting 

22.00 – 22.30 uur Informeel samenzijn 

 

Koffie/thee tijdens de inloop wordt de symposiumdeelnemers aangeboden. 

Consumpties tijdens de pauze en het informeel samenzijn zijn voor eigen rekening. 
 
 

Locatie van het symposium 

 

Leger des Heilsgebouw ’t Klankbord, Pianoweg 117, 1312 JD Almere. 

De hoofdingang van ‘t Klankbord vindt u tegenover het flatgebouw. 

  

De symposiumlocatie is dicht bij NS Station Almere Muziekwijk gelegen. 

Auto’s kunnen gratis worden geparkeerd op het parkeerterrein bij dit station. 
 
 

Aanmelding 

 

Deelname aan het symposium is uitsluitend mogelijk na aanmelding bij de secretaris van 

Genootschap Flevo: a.geurts78@chello.nl, of: Schoutstraat 62, 1315 EX ALMERE. 

Vermeld naast uw naam ook adres, telefoonnummer en eventueel organisatie, instelling 

of bedrijf waaraan u verbonden bent. Aanmelden vóór donderdag 15 november a.s. 

Voor leden van Genootschap Flevo en de VUVereniging is symposiumdeelname gratis. 

Niet-leden betalen aan de zaal een bijdrage van € 5,00. 
 
 

Websites van de organisatoren: 

http://www.genootschapflevo.nl/ 

https://www.vuvereniging.nl/  

https://maps.google.com/?q=Pianoweg+117,+1312+JD+Almere&entry=gmail&source=g
mailto:a.geurts78@chello.nl
http://www.genootschapflevo.nl/
https://www.vuvereniging.nl/

