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Banenexplosie in Groningen
RICHOLD BRANDSMA

GRONINGEN De banenmotor Gro-
ningen draait op volle toeren. De
forse groei sinds 2014 zette zich dit
jaar spectaculair voort. Er kwamen
in 2018 ruim 5000 nieuwe banen
bij.

In Groningen zijn op dit moment
iets meer dan 145.000 banen. ,,We
wisten dat we op de goede weg wa-
ren. Maar dit overtreft al onze ver-
wachtingen’’, zegt wethouder Joost
van Keulen (VVD, economische za-
ken).

Groningen lanceerde in 2014 het
economisch programma G-kwa-
draat. Doelstelling was werkgelen-
heid creëren: werk, werk, werk. Op
dat moment waren er in de stad bij-
na 132.000 banen. ,,We wilden toen
groeien naar 137.000 banen in 2018.
Dat hebben we met 145.000 banen
ruimschoots gehaald.’’

De economische voorspoed in Ne-
derland speelt natuurlijk een rol.
,,Maar’’, zegt Van Keulen, ,,we zien
ook dat bedrijven en kenisinstellin-
gen steeds meer in zijn voor vormen
van samenwerking en projecten. Als
gemeente hebben we dat gestimu-
leerd. En we zien nu dat het in Gro-
ningen nadrukkelijk vruchten af-
werpt.’’

Daarnaast, zegt de wethouder, is
de uitstraling van Groningen
enorm. Dagelijks komen 200.000
mensen vanuit het Groninger Om-
meland, Drenthe en Friesland naar
de stad toe.

Die komen niet alleen naar Gro-
ningen om te werken, maar de
dichtslibbende A28 en A7 tijdens de
spits laten wel zien dat Stad tot ver
buiten haar genzen voor werkgele-
genheid zorgt.

Het Groninger bureau voor On-
derzoek & Statistiek heeft een tel-
ling gedaan naar de herkomst van de
mensen die in Groningen werken.
De definitieve cijfers moet het bu-
reau nog op een rij zetten.

Onderzoeken uit 2010 laten zien
dat toen iets meer dan 51 procent
van de mensen die in Groningen
werken afkomstig is uit plaatsen als
Assen, Tynaarlo, Haren en Hooge-
zand.

De groei in Groningen deed zich
voor in alle sectoren. Koplopers zijn
gezondheidszorg met 1340 banen
erbij afgelopen jaar, commerciële
dienstverlening (1912 banen erbij)
en handel/horeca (1411 banen erbij).
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