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Staking bij Siniat in
Delfzijl afgewend
John Geijp
DELFZIJL Een staking bij gipspla-

tenfabrikant Siniat in Delfzijl is
gisteren ternauwernood voorkomen.
De werknemers hadden gedreigd
gisterochtend om zes uur het
werk neer te leggen als het bedrijf
hen donderdag voor 13.00 uur
niet een beter eindbod voor de
nieuwe cao had aangeboden. Een
voorstel van de directie dat een
kwartier voor het verlopen van
het ultimatum per email de vakbonden bereikte, werd gisterochtend vroeg tijdens drie inderhaast belegde vergaderingen

door de leden geaccepteerd.
Het conflict ontstond doordat
Siniat (voorheen Lafarge Gips) in
een nieuwe tweejarige cao een
loonsverhoging van 3 procent
bood, terwijl de leden van FNV
Bondgenoten 6 procent eisten. Zij
schikten zich echter naar de salarisverhoging van 4 procent die Siniat donderdagmiddag bood.
,,De werknemers toonden
daarmee ook begrip voor de kleine marges waarmee het bedrijf te
maken heeft’’, zegt bestuurder
Janwillem Compaijen van FNV
Bondgenoten. ,,Ze zijn trots op
het resultaat. Bij Siniat is nooit
eerder een staking aan de orde geweest.’’

Energy Convention
GRONINGEN Martiniplaza in
Groningen biedt op 18 en 19 november onderdak aan de Energy
Convention, voorheen Energy
Delta Convention.

Deskundigen en professionals
van onderzoeksinstellingen, bedrijven en overheidsorganisaties
komen jaarlijks voor dit evenement naar Groningen om zich te
buigen over de ontwikkelingen in
de energiesector. Gastheer is de
Energy Academy Europe.

De tiende editie heeft twee
hoofdhema’s: innovatie in energie en ‘slimme’ steden, die met
nieuwe technieken energie produceren, distribueren en opslaan.
Een van de programma-onderdelen is de NRG Battle, een competitie voor studententeams die
in opdracht van bedrijven een
energieprobleem oplossen. De
presentatie van de Energy Convention is in handen van Charles
Groenhuijsen.
www.energyconvention.nl

KIJK

Afscheiding Friesland
niet echt verstandig
et Vlaanderen, Catalonië en Schotland heeft
Friesland gemeen dat
het cultureel, bijvoorbeeld wat
betreft de taal, afwijkt van de
politieke eenheid waarin het is
opgenomen. Maar op economisch gebied verschilt de Friese
positie. De eerstgenoemde drie
landsdelen zijn duidelijk welvarender – ten minste in potentie –
dan respectievelijk België, Spanje
en het Verenigd Koninkrijk als
geheel. Friesland daarentegen is
één van de armste provincies
van Nederland.
Ik heb begrepen dat de Fryske
Nasjonale Partij niet overweegt
een afscheiding van Nederland
aan de orde te stellen. Vanuit
economisch standpunt is dat
verstandig, het zou voor Friesland een forse aderlating betekenen. Om dat te begrijpen moeten we verschil maken tussen
productie en besteedbaar inkomen.
Een zelfstandig Friesland zou
terugvallen op de eigen productie. Per persoon wordt in Friesland per jaar voor zo’n 29.000
euro aan goederen en diensten
geproduceerd. Landelijk gezien
is dat aan de magere kant, het
Nederlandse gemiddelde ligt op
ruim 36.000 euro. De Friese
productie per hoofd van de
bevolking ligt dus 20 procent
onder het landelijk gemiddelde.
Vervolgens kijken we naar het
besteedbaar inkomen. Daaronder verstaan we het inkomen
nadat er belasting is betaald en

M

nadat allerlei uitkeringen zijn
ontvangen. Het gaat dus om het
inkomen dat we als personen of
huishoudens daadwerkelijk
kunnen uitgeven.
De cijfers over het besteedbaar
inkomen laten een voor Friesland relatief veel gunstiger beeld
zien dan de productiecijfers. Per
persoon kunnen de Friezen
jaarlijks zo’n 18.000 euro uitgeven. Het landelijk gemiddelde is
20.000 euro. Het Friese besteedbaar inkomen per persoon ligt
dus zo’n 10 procent onder het
landelijk gemiddelde.
De conclusie is dat de achterstand van Friesland wat de productie betreft voor slechts de
helft tot uiting komt in de koopkrachtcijfers. Anders uitgedrukt:
er is sprake van een inkomensoverdracht vanuit relatief rijke
landsdelen naar Friesland. Zonder die inkomensoverdracht
zouden de Friezen 10 procent
armer zijn. Er wordt wel eens
beweerd dat ‘de Friese bijstandsuitkeringen in de Rotterdamse
haven worden verdiend’. Gezien
de cijfers is deze uitdrukking
niet onjuist.
Economisch gezien vaart
Friesland dus wel als deel van
het Koninkrijk der Nederlanden.
Deze conclusie geldt ook als je
de bescheiden gasopbrengst uit
de Friese bodem in aanmerking
neemt. Het eerder genoemde
productiecijfer voor Friesland,
29.000 euro per persoon, is
namelijk inclusief delfstoffenwinning.

Blij met vrijheid
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en zelfstandigheid

De economische crisis kon de groei van de ict-sector niet
remmen. Nieuwe werkgelegenheid ontstond vooral bij de
kleine bedrijven met hooguit één werknemer, zo blijkt uit
de cijfers van bureau E & E advies. Koos Koerts uit Onderdendam is zo’n ict’er die de uitdaging van het ondernemerschap aanging. Hij is gelukkig met zijn eenmansbedrijf
Digihoek.

HET NOORDEN
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John Geijp
ONDERDENDAM Koos Koerts uit Onderdendam rook zijn kans toen zijn
werkgever Noorderpoort in 2007
moest bezuinigen. Hij was systeembeheerder bij het roc, maar het leek
hem al lang mooi om zelfstandig
werkend ict’er te worden. ,,Eigen verantwoordelijkheid, zelf initiatief nemen, ondernemen – dat sprak me
aan”, vertelt Koerts.
Hij deed zijn baas het volgende
voorstel: ,,Betaal mij drie maanden
door waarin ik kan bekijken of ik
voor mezelf kan gaan werken. Lukt
dat, dan ben je van me af. Lukt het
niet, dan betaal ik anderhalve
maand loon terug en blijf ik in
dienst.”
Zijn werkgever ging akkoord. Na
drie maanden was het Koerts wel
duidelijk. Hij was klaar om voor zichzelf te beginnen. Hij richtte zijn bedrijf Digihoek op.
Hij heeft nooit spijt gehad van die
stap. ,,Niet dat je heel veel verdient.
Over een heel jaar zit ik op ongeveer
een modaal inkomen. Maar de vrijheid en zelfstandigheid bevallen me
goed. Het was natuurlijk even wennen geen vast loon meer te hebben.
Ik heb weleens maanden dat ik denk:
Als dat drie jaar zo doorgaat, ben ik
binnen. Het gaat ook weleens even
minder. Met die fluctuaties moet je
rekening houden’’, aldus Koerts.
Achter het huis staan een tuinset,
opblaaszwembad, trampoline én
tuinhuisje waarin hij kantoor houdt.
Dat bouwde hij nadat hij twee jaar op
de zolder had gewerkt. De planken
zijn extra dik – 3 centimeter – zodat
een straalkachel volstaat om de
werkruimte op temperatuur te houden.
Koerts: ,,Ik heb vier kinderen. Die
weten dat als ik in het kantoor ben,
ze me niet lastig moeten vallen. Daar
staat tegenover dat ik alleen van negen tot vijf werk. Dat heb ik mijn

vrouw moeten beloven toen ik voor
mezelf begon. En tussen de middag
eet ik een broodje mee. Ik heb zelf
wel de neiging door te werken. Maar
het is een goede afspraak. Je kunt
niet ten koste van alles ondernemen.’’
De start van zijn bedrijf was de
tweede wending in Koerts’ carrière.
Hij was taxicentralist. ,,Dat vond ik
best mooi werk, maar ik heb altijd
een passie gehad voor computers.
Dat begon al met zo’n oude Commodore 64. Daar was ik altijd mee bezig.
Programmeren vond ik prachtig. Op
een gegeven moment heb ik het
toenmalige GAK (inmiddels opgegaan in het UWV – red.) gevraagd of
ik me kon laten omscholen.”
In de periode dat hij voor drie Microsoft-certificaten zou worden opgeleid, behaalde hij er zes. Het leverde hem de kwalificaties op waarmee
hij als systeembeheerder aan de slag
kon bij het Noorderpoort en – tijdens een tussentijds uitstapje – bij
de Rijksuniversiteit Groningen.
Koerts: ,,Toen ik daar werkte, deed ik
’s avonds al veel reparatiewerk. De
mensen hier in het dorp wisten me
te vinden.’’
Dat is nog altijd zo. Als de ict-ondernemer ergens een wifi-netwerk
installeert, geeft hij die altijd de
naam van zijn bedrijf, Digihoek, en
een volgnummer. Wie in Onderdendam de wifi-netwerken scant, ziet
hoeveel klandizie Koerts in het dorp
heeft.
De ondernemer: ,,De meeste klanten zitten in het gebied, maar niet allemaal. Voor webhosting en websites ontwerpen maakt het niet uit
waar je opdrachtgevers zitten. Dus ik
heb ook wel wat klanten in andere
delen van het land. Ik doe van alles.
Repareren, installeren, adviseren en
ik verkoop ook hardware en computers. Ik ben misschien iets duurder
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Samenwerking
De serie ’De crisis en het Noorden’
komt tot stand in samenwerking
met bureau ’E & E advies’ in Groningen en het werkgelegenheidsregister Lisa.
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● Grote bedrijven (100 tot 500 werknemers) zijn het sterkst gekrompen
© DvhN/LC 031014 | JdeJ

Bank moet vaker
‘nee’ zeggen
AMSTERDAM Banken moeten

vaker ‘nee’ zeggen bij het verlenen van kredieten. Huishoudens
en bedrijven waren gewend
geraakt aan makkelijk krediet.
Banken faciliteerden dat door
grote risico’s te accepteren. Dat
zegt minister van Financiën
Jeroen Dijsselbloem in een interview met het blad Bank/Wereld
van de Nederlandse Vereniging
van Banken (NVB). Dijsselbloem
steunt banken in het strenger
kijken naar leningen of hypotheken. „Ze hebben een zorgplicht
en moeten soms nee zeggen om
consumenten te beschermen
tegen de risico’s van een lening.”

ACM onderzoekt
misstanden in ict

‘Ik werk alleen van
negen tot vijf. Dat
heb ik mijn vrouw
moeten beloven’

dan Mediamarkt, maar daar krijgen
de klanten ook wat voor terug. Service, persoonlijke benadering en snelheid van werken. Dat is wat ik wil
bieden.’’
Als de klant dat wil, vraagt hij ook
de internetverbinding aan. ,,Ik wil in
principe alles wel voor ze doen en regelen. Als mensen vertellen wat ik
voor ze kan betekenen, maak ik daar
een prijs van. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Kleine ondernemers hebben het vaak druk met hun
eigen werk. Tweeverdieners hebben
meestal weinig tijd. Ouderen weten
doorgaans nog niet zo veel van computers. Maar die kunnen ook niet
zonder. Denk alleen maar aan de belastingaangifte en het internetbankieren. Kosten voor het voorrijden
en het onderzoek van computers
breng ik niet in rekening. Dat is misschien niet zo zakelijk. Ik hoop dat de
mensen die daar voordeel van hebben, aan me denken als ze geld te besteden hebben. Eigenlijk vertrouw ik
daar op.’’
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DEN HAAG De Autoriteit Consu-

ment & Markt (ACM) heeft aanwijzingen gekregen van mededingingsproblemen in de ictsector en doet daar onderzoek
naar. De ACM verwees naar een
uitzending donderdag van tvprogramma Zembla. Daarin
werd automatiseerder Ordina
beschuldigd van fraude tijdens
aanbestedingsprocedures bij de
overheid. Het bedrijf doet daar
zelf intern onderzoek naar, dat
tot dusver geen aanwijzingen
van onregelmatigheden heeft
opgeleverd.

Werkloosheid VS
laagste sinds 2008
WASHINGTON De werkloosheid

¬ Koos Koerts: ,,Het was natuurlijk even wennen geen vast loon meer te hebben.’’
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Groei ict-sector zet door
Rick Sieling

I

n de crisisjaren 2008-2013 groeide de werkgelegenheid in de informatie- en communicatietechnologie (ict) fors: met 9,1 procent
(942 banen) in het Noorden tegen
9,6 procent landelijk (15.599 banen).
Opmerkelijk daarbij is dat die toename voor 80 procent zat bij de bedrijven met maximaal één werknemer.
Drenthe noteerde de grootste toename van het aantal banen (501, ofwel
21,8 procent) gevolgd door Friesland
(369 banen, ofwel 15,1 procent).
Dat Groningen daarbij achterblijft
(72 banen, ofwel 1,3 procent groei),
heeft te maken met het grote aantal
grote ict-bedrijven dat hier in 2008
was gevestigd: twee in de categorie
100 tot 200 werknemers en zeven
met 200 tot 500 medewerkers.
Juist bij bedrijven van die omvang
vielen harde klappen. In Groningen
gingen daar 632 banen verloren.
Drenthe had slechts drie grotere bedrijven (100-200 werknemers),
Friesland niet een. Daardoor boekten die provincies groei in de werkgelegenheid.
Groningen is en blijft echter met
5722 banen in de sector de ict-provincie van het Noorden. De werkgelegenheid daar is groter dan die van
Friesland en Drenthe gezamenlijk
(respectievelijk 2813 en 2802 banen).
De sector groeit de komende jaren
door, zo is de verwachting. De deelmarkten software & services, cloud
computing en telecom & internet

¬ Rick Sieling.
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blijven groeien. Het segment ithardware & kantoortechnologie
wordt kleiner. Medewerkers in dit
segment zullen vaak begeleiding en
omscholing nodig hebben om aan
de slag te blijven. Overigens geldt
voor de hele sector dat werknemers
zich moeten blijven scholen om aan
het werk kunnen blijven. Nieuwe
technologieën, innovaties en toene-

mende complexiteit vereisen dat de
specialisten voortdurend hun kennis opvijzelen.
Het percentage werklozen in de
ict is relatief zeer klein. Waar specialisten de boot missen, komt dat vaak
doordat hun kennis niet meer up-todate is en ze zich niet voldoende hebben laten bijscholen. Zo is een behoorlijk grote groep ict’ers niet in

staat geweest mee te gaan in de ontwikkeling van bijvoorbeeld cloudcomputing.
De sector vreest een groot tekort
aan personeel. Het dreigend gebrek
aan mensen wordt gezien als een
grote belemmering voor de groei
van de economie, waarin de ict een
cruciale rol heeft. Voor 2017 is een tekort van misschien wel 7000 professionals voorzien. De sector hoopt op
een groot aantal ict-studenten op
mbo 4-niveau, hbo en wetenschappelijk onderwijs. Ict-bedrijven hebben vooral een tekort aan mensen
die kennis hebben van softwareontwikkeling. Bedrijven die ict gebruiken, verwachten problemen het vacatures voor regiefuncties, projectmanagement en beveiliging.
De sector zou het personeelsgebrek en het werkloosheidsprobleem
kunnen verlichten door de vele
werkloze jongeren een kans op werk
in de ict te bieden. Leerwerk-banen
op mbo 4-niveau bieden perspectief
op een carriere in de branche. Daarnaast wil de sector expliciet vrouwen en meisjes wijzen op hun kansen in de sector. Daarvoor wordt
voorlichting gegeven op basis- en
middelbare scholen. Maar ook scholing die een overstap vanuit een andere sector naar de ict mogelijk
maakt, biedt kans voor bijvoorbeeld
vrouwen die nu nog in de zorg werkzaam zijn.
Rick Sieling is adviseur bij E & E advies

in de VS is in september gedaald
tot het laagste niveau sinds juli
2008. Volgens gisteren gepubliceerde cijfers van het ministerie
van Arbeid zat vorige maand 5,9
procent van de beroepsbevolking zonder werk, tegen 6,1
procent in augustus. Economen
hadden geen daling voorzien. Er
kwamen de afgelopen maand –
afgezien van de landbouwsector
– per saldo 248.000 banen bij.

WhatsApp mag
naar Facebook
BRUSSEL De overname van berichtendienst WhatsApp door
sociaal netwerk Facebook stuit
niet op bezwaren van de Europese Commissie. Facebook heeft
ook een eigen mobiele chatdienst (Messenger). Samen met
WhatsApp is dat een van de
populairste apps. Brussel stelt
dat er geen gevaar is voor de
concurrentie.

‘Cadeaubon is
verwarrende gift’
DEN HAAG Cadeaubonnen heb-

ben vaak zoveel beperkingen dat
consumenten ze geregeld niet
kunnen gebruiken. Dat concludeert de Consumentenbond.
Volgens de bond zorgt vooral de
geldigheidsduur van de kaarten
voor verwarring. Ook zijn ze
maar in een beperkt aantal
winkels te gebruiken of slechts
voor een deel van het assortiment. Voor verschillende cadeaubonnen zouden dezelfde
„duidelijke en redelijke” voorwaarden moeten gelden. De
bond is hierover in gesprek met
negen uitgevers van cadeaukaarten. Volgens de wet mogen bonnen niet korter dan een jaar
geldig zijn, tenzij de verkoper
kan aantonen dat dit redelijk is.

