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Samenvatting Drenthe

Inleiding
De drie noordelijke provincies hebben een barometer opgesteld voor de NoordNederlandse economie. In deze barometer wordt een aantal indicatoren gepresenteerd
die een beschrijving geven van de economische situatie en ontwikkelingen. Daarbij
de drie noordelijke provincies met elkaar vergeleken en worden de noordelijke
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deze notitie wordt ingezoomd op de belangrijkste ontwikkelingen in Drenthe.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op arbeidsmarktinzicht (dashboard met
actuele arbeidsmarkt en economische gegevens over Drenthe)
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In 2019 is in Drenthe sprake van krapte in de ICT, technische en transport- en logistieke beroepen.
Sinds 2016 is sprake van groei. Groningen en Fryslân kenden een sterker herstel en zitten sinds 2018
weer boven het niveau van voor de crisis.
Werkgelegenheidsontwikkeling 2009=100
De sectoren die in Drenthe het meest groeiden in de periode 2009-2018 zijn de ICT-sector (34,7%), de
overige diensten (9,3%) en de horeca (4,3%). De financiële sector (-19,7%), bouw (-17,3%) en landbouw
(-14,1%) kenden de grootste daling.
In 2019 is in Drenthe sprake van krapte in de ICT, technische en transport- en logistieke beroepen.
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Tot werkloze jongeren behoren zowel schoolgaande als niet-schoolgaande jongeren. Van de werkloze jongeren volgt ruim

Tot werkloze jongeren behoren zowel schoolgaande als niet-schoolgaande jongeren. Van de werkloze jongeren volgt ruim
driekwart nog onderwijs. Zij zijn in de meeste gevallen op zoek naar een bijbaan.
driekwart nog onderwijs. Zij zijn in de meeste gevallen op zoek naar een bijbaan.

Economische groei
• De economie van Drenthe is in de periode 2017-2018 met 1,8% gegroeid. Dat is de
grootste groei binnen het Noorden. Toch blijft Drenthe achter bij de landelijke groei
van 2,6%.
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Het aandeel exporterende bedrijven in Drenthe is de afgelopen jaren toegenomen tot het landelijk
gemiddelde. Eén op de tien bedrijven in Drenthe handelt internationaal. In Groningen en Fryslân ligt het
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Zeeland scoren slechter dan Drenthe. Van de 12 provincies komt Drenthe wat innovatie betreft op plek
10 en Fryslân op de 11e plaats. Groningen is met de 5e plaats de innovatiefste provincie van het
Noorden.
Innovatie
Drenthe en Fryslân staan laag, omdat zij minder goed scoren op de indicatoren leeftijd, opleiding,
dynamiek en patenten. Drenthe en Fryslân scoren goed op de indicator flexibiliteit door het relatief grote
• Volgens de ING-index2 van 2018 loopt Drenthe achter op het gebied van innovatie.
aandeel zelfstandigen.
Alleen Fryslân en Zeeland scoren slechter dan Drenthe. Van de 12 provincies komt
Drenthe wat innovatie betreft op plek 10 en Fryslân op de 11e plaats. Groningen is
met de 5e plaats de innovatiefste provincie van het Noorden.
• Drenthe en Fryslân staan laag, omdat zij minder goed scoren op de indicatoren
leeftijd, opleiding, dynamiek en patenten. Drenthe en Fryslân scoren goed op de
indicator flexibiliteit door het relatief grote aandeel zelfstandigen.
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