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Het loon gaat in totaal 5 procent
omhoog, meldde de CNV. Ook is
volgens de bond een stap gezet op
het gebied van jeugdloon door de
leeftijd waarop je recht hebt op
een volwaardig salaris te verlagen
van 23 naar 22 jaar.

In de nieuwe overeenkomst
zijn er ook afspraken gemaakt

over het sluiten van minstens
duizend extra arbeidsovereen-
komsten met medewerkers voor
meer dan twaalf uur per maand.
Volgens de CNV wordt daarmee
de trend van het groeiende aantal
kleine contracten gekeerd.

De nieuwe cao geldt met terug-
werkende kracht van april 2013
tot en met maart 2017. De over-
eenkomst is overigens afgesloten
zonder de FNV. Die vakbond stap-
te eerder al uit het overleg met de
werkgevers.

CNV sluit cao voor
supermarkten
HOOFDDORP Na lang onderhan-
delen is er een nieuwe cao voor
circa een kwart miljoen super-
marktmedewerkers.

De vakbonden vrezen dat ze bij
faillissement hun ontslagvergoe-
ding mislopen.,,De afspraken uit
het sociale plan staan waarschijn-
lijk op losse schroeven’’, aldus
Niels Suijker van vakbond FNV.

V&D kreeg vorige week uitstel
van betaling. De warenhuisketen
kampt al langer met financiële
problemen. Eerder dit jaar werd
nog een reddingsplan in werking
gezet. Onderdeel daarvan was een
reorganisatie met 400 ontslagen.

Suijker zegt dat voor het ver-
trekkend personeel een goede
vertrekregeling was afgesproken.
Maar nog niet iedereen heeft die
gehad.

Ontslagpremies V&D
lopen gevaar
AMSTERDAM De wankele situatie
van V&D heeft mogelijk ook ge-
volgen voor medewerkers van
de warenhuisketen die al zijn
ontslagen.

Systeembanken hebben volgens
de toezichthouder De Nederland-
sche Bank (DNB) een centrale
plaats in het financiële stelsel.
Een faillissement van een derge-
lijke sterk met de economie ver-
vlochten bank zou onaanvaard-
baar hoge risico’s en kosten met

zich meebrengen voor het finan-
ciële stelsel en de economie.

Volgens DNB heeft BNG Bank
een relatief grote balans en is ze
verweven met andere financiële
instellingen.

Behalve BNG dragen ook ING
Bank, Rabobank, ABN AMRO en
SNS Bank het stempel.

De vijf systeemrelevante ban-
ken moeten een extra kapitaal-
buffer aanhouden zodat zij beter
in staat zijn om onverwachte ver-
liezen op te vangen.

BNG toegevoegd aan
rijtje systeembanken
AMSTERDAM De Bank Nederland-
se Gemeenten (BNG) behoort
sinds gisteren tot het rijtje zoge-
heten systeembanken die Ne-
derland rijk is.

BEURS AMSTERDAM

ADVERTENTIE

TOKIO De Olympische Zomerspelen
van 2020 in Tokio geven de econo-
mie van Japan een stevige duw in de
rug. De centrale bank van Japan re-
kende gisteren voor dat het mondia-
le sportevenement circa 30 biljoen
yen (227 miljard euro) zal bijdragen
aan de groei van de economie.

In het rapport schrijft de Bank of
Japan dat de Spelen onder meer zor-
gen voor een stimulans voor de
bouwsector. Daarnaast zorgen ook
buitenlandse toeristen ervoor dat
het bruto binnenlands product (bbp)
door het evenement op jaarbasis 0,2
tot 0,3 procentpunt extra zal groeien
in de periode 2014 tot 2020.

Tokio zal onder meer 45,2 miljard
yen uitgeven aan schonere auto’s en
waterstoftankstations.

‘Spelen stuwen
economie
van Japan’

‘Laagopgeleiden
terecht bezorgd
over hun baan’

J ouke van Dijk, hoogleraar regio-
nale arbeidsmarktanalyse aan de
Rijksuniversiteit Groningen, kan
zich goed voorstellen dat men-

sen die laag in de organisatie wer-
ken, vrezen voor hun baan. ,,Vooral
banen op mbo-niveau 2 en 3 verdwij-
nen door robotisering en automati-
sering’’, zegt hij. ,,Dat was eerst voor-
al in de industrie zo, maar nu ver-
dwijnen ook in de dienstverlening
daardoor banen in hoog tempo.
Daar doen appjes steeds vaker het
werk.’’

De werkloosheid onder laagopge-
leiden is daardoor voor een deel
structureel, aldus Van Dijk. ,,De
vraag is of er ooit iets voor terug-
komt en zo ja, hoe. Ik ben niet zo heel
pessimistisch dat er helemaal geen
werk meer komt voor laagopgelei-
den, maar het wordt wel anders. Er
wordt wel gezegd dat de maakindus-
trie terugkomt. Als dat al zo is, zal die
nooit meer zo veel werk opleveren
als vroeger. Er is zo veel geautomati-
seerd.’’

,,In Oost-Groningen en de regio
langs de waddenkust is het moeilijk
nieuwe economische activiteiten
van de grond te krijgen. Uit de
enquête blijkt ook dat mensen dat
aanvoelen. Een deel is pessimisti-
scher over de regio waarin ze wonen
dan over het Noorden als geheel. Die
zitten vooral in het gebied dat het
zwaar voor de kiezen krijgt: Win-
schoten, Stadskanaal en Delfzijl.’’

De gedachte van veel geënquê-
teerden dat het Noorden als geheel
achterloopt bij het landelijk gemid-
delde is naar de mening van de

hoogleraar te negatief. Van Dijk:
,,Daar hebben we echt niet zo’n groot
probleem. De werkgelegenheid in
het landsdeel is in de afgelopen 25
jaar bijna op hetzelfde niveau geko-
men als het landelijk gemiddelde.
Met Groningen, Assen en Leeuwar-
den gaat het heel goed. Daar zullen
ook weer banen voor de laagoplei-
den komen. Ik was laatst in de VS.
Daar ontbijt en luncht bijna nie-
mand meer thuis. Die tendens krijg
je hier over een jaar of tien ook. In de
stad Groningen wonen genoeg men-
sen die dat kunnen betalen. Maar in
Winschoten en Stadskanaal hebben

de mensen daar het geld niet voor.
De beter opgeleiden trekken daar
weg. Wat achterblijft zijn laagopge-
leiden, ouderen en minder-mobie-
len.’’

Volgens Van Dijk zijn er ook in an-
dere landsdelen steeds vaker grote
verschillen in de economie tussen
regio’s. De hoogleraar: ,,In Rotter-
dam bijvoorbeeld gaat het heel
slecht. Daar zijn bijna net zo veel
werklozen als in heel het Noorden. Je
ziet ook aan allerhande cijfers dat de
economische ontwikkeling niet
meer alleen uit de Randstad komt.
Die verspreidt zich rond Rotterdam
in een cirkel die loopt langs Zaan-
stad, langs Zwolle en naar beneden
naar Noord-Brabant. Die ring heeft
Stadskanaal en Winschoten nog niet
bereikt. Wie weet wanneer dat ge-
beurt? Wat voor de regio’s ook een
belangrijke ontwikkeling kan zijn:
de band tussen wonen en werken
wordt veel losser. Door internet kun-
nen met name veel hoger opgelei-
den overal ter wereld werken. En veel
mensen wonen graag in de regio. Ik
ken een wetenschapsjournalist die
in Warffum woont. Die doet alles via
internet en reist af en toe naar de
Randstad. Op den duur zie ik het met
Blauwestad ook wel goed komen.
Het is er prettig wonen.’’

Is het grote aantal werkloze laagop-
geleiden een aansporing voor jonge-
ren om een goede opleiding te vol-
gen?
,,Niet iedereen kan mbo4 halen. We
hebben in Nederland 1,5 miljoen
laaggeletterden die moeite hebben
in een werksituatie te lezen en schrij-
ven. Het is niet zo dat ze niets willen

JOHN GEIJP

ACHTERGROND

Een op de drie noorderlingen vreest voor zijn baan, zo
blijkt uit de enquête onder het RegioNoordPanel en RNP
zakelijk. Terecht, meent hoogleraar Jouke van Dijk.

‘Het Noorden heeft
echt niet zo’n
groot probleem’

Jouke van Dijk

AScX-Index 778,23 Dow Jones 17.528,27 DAX 10.653,91 EUR-USD 1,0972

AEX AMX
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28/12 24/12 in %
Aalberts Industries 31,18 0,02
Aegon 5,24 -0,23
Ahold Koninklijke 19,73 -0,15
Akzo Nobel 61,54 -1,44
Altice 12,68 -1,44
ArcelorMittal 3,98 -5,21
ASML Holding 82,83 -0,29
Boskalis Westminster Koninklijke 37,25 -0,16
Delta Lloyd 5,62 0,97
DSM Koninklijke 46,32 -1,03
Gemalto 55,53 -0,87
Heineken 78,41 -1,22
ING Groep 12,52 -0,24
KPN Koninklijke 3,46 0,79
NN Group 32,00 -0,93
OCI 22,73 0,53
Philips Koninklijke 23,57 -0,88
Randstad 57,80 -0,52
RELX 15,43 0,95
Royal Dutch Shell A 20,88 -2,77
TNT Express 7,80 -0,05
Unibail-Rodamco 233,25 -1,23
Unilever Certificate 39,74 -0,51
Vopak Koninklijke 40,48 -0,36
Wolters Kluwer 30,91 -0,27

28/12 24/12 in %
Air France-KLM 6,92 -0,01
Aperam 32,41 -1,91
Arcadis 18,58 1,25
ASM International 35,80 -0,53
BAM Groep Koninklijke 5,04 1,24
BE Semiconductor Industries 18,70 -1,42
BinckBank 7,90 -0,42
Corbion 21,68 0,88
Eurocommercial Properties 39,92 -0,86
Fagron 7,63 3,78
Flow Traders 45,13 -0,49
Fugro 14,62 -0,54
Galapagos 56,06 0,81
GrandVision 27,25 0,02
IMCD 33,25 0,00
NSI 3,94 -2,38
PostNL Koninklijke 3,58 -3,19
SBM Offshore 11,48 -1,20
Sligro Food Group 33,30 -0,21
Ten Cate Koninklijke 23,93 -0,31
TKH Group 36,03 0,91
TomTom 11,31 -0,75
USG People 17,12 -0,44
Vastned 42,09 0,29
Wereldhave 51,07 -1,07
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650 Groningers, Friezen en Drenten over de economische vooruitzichten in Noord-Nederland

Maakt u zich als werknemer
zorgen voor 2016 over het
behoud van uw baan?

Ja, veel zorgen
Ja, enigszins zorgen

Nee, geen zorgen
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Maakt u zich als werknemer
zorgen over de continuïteit
van het bedrijf waar u werkt
in 2016?
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Maakt u zich als ondernemer
zorgen over de continuïteit
van uw onderneming in
2016?
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Als u terugkijkt op 2015, welke uitspraak past dan
het best bij u?
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Als u vooruitblikt op 2016, welke uitspraak past dan
het best bij u?
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Verwachting economische situatie Nederland in 2016
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of kunnen, maar we moeten het een
beetje anders organiseren. Drie-
kwart van de werklozen wil graag
iets nuttigs doen. Daar zou je mis-
schien iets voor kunnen regelen.’’

Wat kunnen laagopgeleiden zelf
aan hun situatie doen?
,,Helaas niet zo veel. Volledige werk-
gelegenheid komt er niet meer. Aan
andere kant: er is werk zat. De groep
waar de werkloosheid het snelst
stijgt, is de zorg. Ondertussen roe-
pen we: we moeten meer aan man-
telzorg doen. Veel mensen in verzor-
gingshuizen willen best eens een
uitstapje maken of een kopje koffie
drinken met iemand die daar tijd
voor heeft. Er is genoeg werk waar-
mee we de samenleving beter kun-
nen maken, maar we slagen er niet
in dat in reguliere banen te vertalen.
Daar zit fundamenteel iets fout.’’

Ruim de helft van de mensen wil niet
voor een nieuwe baan verhuizen.
,,Dat begrijp ik wel. Waarom zou je
voor een baan naar Rotterdam ver-
huizen, als daar ook veel mensen
zonder werk zitten? Die hebben vaak
dezelfde kwalificatie als de mensen
in Oost-Groningen die werkloos
zijn. Hetzelfde verhaal geldt voor
Duitsland. De werkloosheid is daar
de helft van die in Nederland, maar
de vacatures daar passen onze werk-
lozen ook niet echt. Bovendien is het
voor mensen met weinig opleiding
moeilijker zich aan te passen aan
een nieuwe omgeving dan voor
mensen die een paar jaar hebben ge-
studeerd. Dat gezeur over verhuizen
moet maar eens ophouden.’’

Een op de vijf wil voor werk elders in
Noord-Nederland gaan wonen, ter-
wijl 11 procent bereid is binnen de
landsgrenzen te verhuizen. 12 pro-
cent wil voor ander werk emigreren.
Mannen (53 procent) zijn vaker be-
reid hun biezen te pakken dan vrou-
wen (32 procent)

Dat blijkt uit de enquête van Dag-

blad van het Noorden onder het Re-
gioNoordPanel en RNP Zakelijk.

Bijna de helft van de beroepsbe-
volking (45 procent) denkt dat in
2016 de werkgelegenheid in Neder-
land verbetert, 19 procent denkt van
niet en 32 procent denkt dat deze
hetzelfde blijft.

Ook bij dit onderwerp is de stem-
ming ten opzichte van de noordelij-
ke provincies en de eigen regio min-
der positief. Van de ondervraagden
denkt 29 procent zelfs dat het aantal
banen in Noord-Nederland afneemt.
Iets meer (31 procent) denkt dat de

werkgelegenheid in het Noorden
wel wat toeneemt. Een kwart (26 pro-
cent) verwacht dat de werkgelegen-
heid in de eigen regio gaat verbete-
ren, 44 procent denkt dat deze gelijk
blijft en 26 procent verwacht dat de-
ze verslechtert. Net als over de eco-
nomie en de werkgelegenheid zijn
de ondervraagden optimistischer
over de landelijke woningmarkt dan
over die in het Noorden en de eigen
regio. 55 procent voorziet voor Ne-
derland een betere doorstroming, 43
procent voor het Noorden en 41 pro-
cent voor de eigen regio.

Meeste noorderlingen willen
niet verhuizen voor werk
GRONINGEN Meer dan de helft van
de noordelijke werknemers (57 pro-
cent) wil niet verhuizen voor een
nieuwe baan als hij werkloos
wordt.

Begin november luidden fabrieksdi-
recteuren van FrieslandCampina de
noodklok: als de groei van de melk-
aanvoer in dit tempo doorgaat, loopt
het op korte termijn volledig spaak.
Daarop werd de afzet van melk naar
andere verwerkers opgevoerd. Die
maatregel is echter niet meer af-
doende, omdat de melkaanvoer
blijft toenemen.

FrieslandCampina, een van de
grootste zuivelbedrijven ter wereld,

verwerkte vorig jaar in Nederland
ruim 9,5 miljard kilo melk. Dit jaar
wordt 600 miljoen kilo meer aange-
voerd, een toename van 6,4 procent.
De afgelopen maanden is zelfs spra-
ke van een enorme piek van circa 15
procent.

Het zuivelconcern presenteerde
gisteren de oplossing: het keert een
premie van 2 cent per kilo melk uit
als een boer van 1 januari tot en met
11 februari de melkproductie stabiel
houdt of verlaagt.

Het gaat om een weekgemiddelde
dat vergeleken wordt met de periode
van 13 tot en met 27 februari. De pre-
mie komt bovenop de garantiemelk-
prijs die FrieslandCampina gisteren
voor januari vaststelde op 29,25 cent
(30 cent in december).

Als alle 13.700 aangesloten melk-

veebedrijven (12.725 in Nederland)
de oproep ter harte nemen, moet het
zuivelconcern 24 miljoen euro extra
aan melkgeld uitkeren.

Belangrijke oorzaken van de uit-
dijende melkplas zijn het afschaffen
van de melkquotering, de onzeker-
heid over de mestwetgeving en de la-
ge melkprijs.

Om een gunstige uitgangspositie
te creëren bij de eventuele invoering
van mestquota (fosfaatrechten) heb-
ben veel boeren hun veestapel fors
uitgebreid. Ook zijn ze meer gaan
melken om de lagere melkprijs te
compenseren.

Door de afschaffing van de quote-
ring op 1 april kan dat zonder beta-
ling van superheffing. Een andere,
recente verklaring is de goede kwali-
teit van het wintervoer.

Woordvoerder Rob van Dongen
van FrieslandCampina: ,,Boeren la-
ten ons weten dat het momenteel
heel makkelijk melkt.”

Het nieuws is opmerkelijk. Fries-
landCampina is immers het concern
dat honderden miljoenen euro’s in-
vesteerde in het quotumloze tijd-
perk door fabrieken in onder meer
Workum, Leeuwarden, Bedum, Bei-
len en Borculo uit te breiden en te
moderniseren.

Van Dongen: ,,Deze groei heeft
ons overrompeld. Zo is de uitbrei-
ding in Leeuwarden nog niet klaar
en die in Borculo heeft vertraging
opgelopen.”

FrieslandCampina stelt dat er me-
dio februari weer extra verwerkings-
capaciteit ontstaat. Per 1 februari
hoopt het zuivelconcern afscheid te

nemen van 430 Belgische melkvee-
houders en verwacht het een deel
van de fabrieksuitbreiding in Borcu-
lo in gebruik te kunnen nemen.

De Nederlandse Melkveehouders
Vakbond reageerde ,,verheugd’’ op
de maatregel van FrieslandCampina,
die volgens de bond een goed sig-
naal geeft. ,,Omdat melkveehouders
aan hun financiële verplichtingen
moeten voldoen, kunnen zij zonder
financiële vergoeding er niet voor
kiezen minder melk aan te bieden’’,
aldus de bond. ,,Alleen met een ver-
laging van het melkaanbod kan de
verdere daling van de melkprijs wor-
den tegengegaan.’’

Bij FrieslandCampina zijn nu bij-
na 13.700 melkveehouders aangeslo-
ten, in Nederland, België en Duits-
land.

Zuivelreus: premie voor minder melk
AAN DIRK VAN DER MEULEN

LEEUWARDEN Dat de melkplas zou
toenemen, was wel verwacht, maar
zo snel en zo omvangrijk, dat niet.
FrieslandCampina gaat boeren be-
lonen als ze hun melkproductie
niet opvoeren.

Morgen in deze krant: alle cijfers over
de noordelijke economie en de analy-
se van het bureau E & E advies.


