
 

 
Aanleiding 

De Metropoolregio Amsterdam is een ‘daily urban system’; een logisch met elkaar 

samenhangend gebied waarbinnen een groot deel van de dagelijkse verplaatsingen van 

haar inwoners plaatsvinden (wonen, werk, studie, recreatie, etc.). De arbeidsmarkt is 

echter op het schaal van de deelregio’s vormgegeven (zgn. arbeidsmarktregio’s). De 

arbeidsmarkt staat momenteel voor grote uitdagingen; er zijn grote tekorten in veel 

sectoren, vergrijzing zorgt dat die tekorten oplopen, en tegelijkertijd zijn er mensen die nog 

niet mee kunnen doen en is er een mismatch tussen de vacatures die open staan (of zullen 

komen te staan) en de banen waar we mensen voor opleiden. Dit maakt dat de vraag 

urgent is of en hoe de arbeidsmarkt beter kan functioneren, en welke rol de schaal van de 

MRA hierin kan spelen.  

 

1. Doel van het onderzoek 

Door middel van dit onderzoek willen we scherper in beeld krijgen hoe de arbeidsmarkt op 

dit moment functioneert in de MRA, welke problemen of inefficienties zich daarbij 

manifesteren, welke initiatieven al lopen om deze problemen of inefficienties aan te pakken, 

en welke mogelijke aanvullende stappen daarnaast nog gezet kunnen worden. Ook willen we 

goed zicht krijgen op actuele (en structurele) (externe) ontwikkelingen die relevant zijn voor 

de arbeidsmarkt. We starten daarbij niet op nul: er zijn al allerlei onderzoeken gedaan, en er 

lopen al veel initiatieven. Het is zaak om daar slim gebruik van te maken, en tegelijkertijd 

kritisch te kijken naar welke informatie nog actueel/relevant is. 

 

2. Scope 

Het onderzoek wat we voor ogen hebben bestaat grotendeels uit de beschikbare verkenning 

actualiseren, bestaande informatie beter inzichtelijk maken en lopende initiatieven in relatie 

tot elkaar beschouwen. Op basis daarvan moet goed zicht komen op de verbeterpunten voor 

het functioneren van de arbeidsmarkt en wie daarbij concreet welke rol kan spelen.  

De opdrachtgever voor het onderzoek is het MRA Bestuur, maar wel in nauwe afstemming 

met het Platform Economie en het Portefeuillehouderoverleg Sociaal. Er zal een ambtelijke 
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begeleidingsgroep worden samengesteld vanuit deze verschillende disciplines. De MRA 

Directie coördineert de uitvoering van het onderzoek en zorgt voor een eerste 

aanspreekpunt. Ook zal samengewerkt worden met de Amsterdam Economic Board, waarbij 

we gebruik kunnen maken van hun kennis en ervaring. 

 

3. Onderzoeksvragen 

Voor het onderzoek hebben we de volgende onderzoeksvragen: 

1) Hoe is de arbeidsmarkt op dit moment georganiseerd in de MRA, en hoe 

functioneert deze? (Actualisatie bestaande verkenning) 

2) Welke problemen of inefficienties manifesteren zich vandaag de dag en in de 

(nabije) toekomst op de arbeidsmarkt? 

3) Welke actuele (en structurele) ontwikkelingen manifesteren zich die invloed hebben 

op de arbeidsmarkt?  

4) Hoe ontwikkelen de tekorten op de arbeidsmarkt zich, en hoe verhouden de 

verschillende aanpakken voor tekortsectoren zich tot elkaar? 

5) Welke initiatieven lopen al om die problemen/ inefficienties aan te pakken? Wie 

speelt daarbij welke rol? En (hoe) verhouden die initiatieven zich tot elkaar? Hierbij 

gaat het om bovengemeentelijke initiatieven, maar is ook een kleine analyse van het 

type initiatieven dat op gemeentelijke schaal wordt opgezet ook wenselijk. 

6) Welke vervolgstappen kunnen verder nog worden gezet (per probleem) om de 

arbeidsmarkt verder vlot te trekken? Wie is daarbij aan zet?  

7) Welke slimme verbindingen kunnen worden gelegd (die nu nog niet of in 

onvoldoende mate worden gelegd)? En wat kan daarbij de meerwaarde zijn van de 

MRA? 

 

Op basis van uw ervaring vernemen wij graag als er nog andere relevante onderzoeksvragen 

zijn die we eigenlijk niet buiten beschouwing mogen laten gezien het doel van ons 

onderzoek. 

 

4. Resultaten 

Als op te leveren product zien we een bondige notitie (max 10-20 pagina’s, met waar 

mogelijk verhelderende schema’s/ infographics) voor ons met een duidelijke structuur (hoe 

werkt het, wat zijn de problemen, wat gebeurd er allemaal al, wat kunnen we verder nog 

doen om het op te lossen, wie speelt daarbij welke rol).  

 



 

We zouden graag zien dat u in uw offerte rekening houdt met een aantal presentatie 

momenten (in ieder geval 1 voor de ambtelijke begeleidingsgroep, een voor het Platform 

Economie en het PHO Sociaal en een voor het MRA Bestuur).   

 

5. Planning 

Opdrachtverlening voor het onderzoek zal in de loop van Q1 geschieden. Voor de kosten van 

het onderzoek wordt een aanvraag ingediend bij het Aanjaagbudget. Deze zal in het Bestuur 

worden geagendeerd zodra offertes binnen zijn en hierin een keuze is gemaakt. Idealiter is 

het onderzoek in concept gereed voor de State of the Region  

 

6. Achtergrondinformatie 

- Rapportage ‘Beleidsverkennend onderzoek – Perspectief op Werk, 

Arbeidsmarktregio’s in de MRA (juni 2020) 

- Onderzoek SEO arbeidsmarkt 2035 


