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vijf vragen

• FNV pleit voor langduriger trendmatig beleid

GGZ werft
40-plussers
voor werk

’Nieuw herstelsyteem
voor pensioenenfondsen’

GGZ-instellingen gaan mensen van boven de veertig werven om het tekort aan verpleegkundigen op te vangen.
Marjolein Klaassen van
GGZ-instelling Altrecht, in
Utrecht, licht de plannen toe.

1

Waarom juist ouderen aan het
werk in de GGZ?
„De verwachting is dat mensen van
boven de veertig jaar achteraan in
de rij staan als straks de arbeidsmarkt weer aantrekt. Omdat we
daarop inspelen, verwachten we
een groot aanbod aan kandidaten.
Daarbij hebben ouderen meer levenservaring, waardoor ze beter opgewassen zijn tegen het werk met
zwaar zieke mensen dan iemand
van achttien of negentien. Het
blijkt dat ze niet zo snel afhaken tijdens hun opleiding en dat ze minder snel van baan veranderen dan
jongeren.”

2

Geldt er een maximale leeftijd
en wordt een bepaalde achtergrond vereist?
„Er is geen formeel maximum.
Na gesprekken met de kandidaten
maken wij een afweging: is deze
kandidaat ons het investeren
waard? Achtergrond maakt niets
uit, zolang het maar mensen zijn
die zich willen laten omscholen.
Onze voorkeur gaat sterk uit naar
oudere werklozen, de veertigplussers.”

3

Hoe gaan jullie dat aanpakken, een GGZ-opleiding voor
veertigplussers?
„De eerste drie maanden zijn puur
theorie. Daarna gaan ze 27 maanden lang naar een leer-werktraject
met één dag per week school en de
andere vier dagen werk.
Er is een mbo en een hbo-variant.
Iemand die goed functioneert in de
praktijk en zijn examen haalt, kan
direct na de opleiding aan de slag
bij één van de aangesloten instellingen. De werving gebeurt door het
UWV en Randstad.”

4

En jongeren die in de GGZ willen werken, maken zij nog een
kans?
„Het gaat om 125 extra plaatsen,
die je bij de reguliere arbeidsplaatsen moet optellen. Het doet dus
niets af aan de banen en leerplekken voor jongeren. De mensen worden verdeeld over de vijf instellingen die meedoen. Wij nemen er bijvoorbeeld 25 voor onze rekening,
bovenop de 75 plekken die we al
hebben.”

5

Wie draait op voor de kosten?

„Daarover wordt nog onderhandeld
met alle partners die betrokken zijn
bij het project, daarom kunnen we
ons nog niet aan een bedrag vastklampen. Maar het meeste geld gaat
zitten in de salarissen van de opleiders. Daarnaast moeten we de leerlingen uitbetalen conform de cao.
Die kosten komen voor rekening
van de instellingen zelf. De drie
maanden dat de leerlingen theorieonderwijs volgen, worden grotendeels gesubsidieerd door het ministerie van onderwijs. Met dit project
willen we het gat vullen dat over
een jaar of drie ontstaat. Dan verwachten we een fors tekort aan arbeidskrachten.”
Nicoline Mezger

De pensioencrisis kost werkgevers en werknemers veel
geld en remt de economie.
Reden om te beknibbelen op
herstelplannen van fondsen?
Laura van Baars
Vakcentrale FNV is er niet van overtuigd dat herstelplannen de juiste
manier zijn om de pensioencrisis te
lijf te gaan. „We zullen het systeem
van de herstelplannen eens kritisch
moeten bekijken”, zegt beleidsmedewerker Jeroen Visser. FNV vindt
het zorgelijk dat de buffers van pensioenfondsen onvoldoende blijken
te zijn. „We zouden toe moeten naar
een langduriger trendmatig beleid.”
De herstelplannen dwingen ingrijpende maatregelen af bij noodlijdende pensioenfondsen. Deze kosten de
Nederlandse economie tot 2013 0,75
procent van het bruto binnenlands
product. De herstelplannen leiden
ertoe dat werkgevers en werknemers meer premies moeten betalen,
gepensioneerden geen inflatiecorrectie krijgen en werkgevers tekorten in de fondsen moeten aanvullen.
Dat kost soms miljarden. Het herstel

van de pensioenen heeft hierdoor invloed op koopkracht en werkgelegenheid.
Deze kosten zijn voor VNO-NCW
aanleiding om op te roepen tot versobering van de pensioenen. In NRC
Handelsblad deed de werkgeversorganisatie gisteren een oproep om de
kosten voor pensioenen te beperken. VNO-NCW wil daarover een ak-

Werkgevers roepen
op tot versobering
pensioenkosten
koord sluiten met de vakbonden.
Maar de FNV heeft daar geen oren
naar, zegt Visser: „De werkgevers
hebben in april nog ingestemd met
de premiestijgingen in de herstelplannen. Vreemd om daar nu van terug te komen”.
Bovendien schrikt de FNV niet van
de kosten van de herstelplannen.
Visser: „Als je deze vergelijkt met de
invloed van de olieprijs op de groei
van de economie, valt het mee.”
Wel zorgelijk vindt de FNV dat de

fondsen zo vaak in onderdekking komen. Oftewel: ze hebben te weinig
kapitaal om op de lange termijn aan
hun verplichtingen te voldoen. Een
fonds moet op zijn minst 105 procent bezitten van het bedrag dat het
(in de toekomst) moet uitkeren.
Om de dekkingsgraad op peil te
houden, zou een kostendekkende
premie voldoende moeten zijn,
vindt de FNV. Dat is volgens Visser
een alternatief voor de verplichtingen die herstelplannen opleggen.
Vakcentrale CNV is minder overtuigd dat het systeem van de herstelplannen moet worden herzien. Vicevoorzitter Bert van Boggelen vindt
dat De Nederlandsche Bank erg rigide is geweest in de uitoefening van
het financiële toetsingskader (ftk).
De herstelplannen zijn daar onderdeel van. CNV was blij dat de hersteltermijn van de fondsen al van drie
naar vijf jaar werd opgerekt. „Want
hoe strakker je in de leer bent, hoe
meer consequenties dat heeft voor
de koopkracht.” Of het systeem van
herstelplannen verder versoepeld
zou moeten, is voor CNV nog onduidelijk. „Het ftk wordt nu geëvalueerd. We zien het resultaat dit najaar
tegemoet.”

1250 werknemers
verliezen baan bij
chemieconcern DSM
Van onze redactie economie
amsterdam – Chemieconcern DSM
is gedwongen de kosten nog beter in
de hand te houden. Dat maakte DSMtopman Sijbesma bekend tijdens een
toelichting op de cijfers over het afgelopen kwartaal. „De crisis is nog
niet voorbij en daarom blijven we
scherp letten op de kosten.”
DSM heeft nog steeds veel last van
de malaise in de auto-industrie en de
bouw. Het bedrijf geldt als een van de
grootste toeleveranciers in deze sectoren.
Het bedrijf zegt ’enkele tientallen
miljoenen’ extra te besparen. Door
de maatregelen verliezen zo’n 1250
werknemers hun baan.
Sijbesma ziet weinig aanwijzingen
dat de economie aantrekt. De vraag
blijft nog steeds achter vergeleken
bij de vraag voor de recessie, met uitzondering van China. De voedingsdivisie Nutrition presteerde wel goed.
DSM verwacht dat de resultaten voor
Nutrition over het gehele jaar boven
het niveau van 2008 zullen uitkomen.
Het resultaat daalde met 71 procent tot 79 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2008 boekte het chemieconcern nog een winst van 276
miljoen euro. De omzet liep met 20
procent terug naar 1,95 miljard euro.
Het aandeel DSM deed het gisteren
van alle indices op de AEX het
slechtst. DSM verloor 4,4 procent.

Consumentenbond eist meer toezicht op NS
Commerciële ov-bedrijven
hadden het reizen goedkoper
moeten maken, maar het
werd juist extra duur. De Consumentenbond wil toezicht.
Vincent Dekker
’Heftig’ noemt de Consumentenbond de prijsstijging van treinkaartjes, die over tien jaar anderhalf tot
twee keer de inflatie bedroeg. De
bond denkt dat een toezichthouder
voor reizigersbelangen gewenst is.
De Nederlandse Spoorwegen willen de prijzen van de meeste tweedeklaskaartjes in 2010 gemiddeld met
1,85 procent verhogen, en van bijvoorbeeld de jaarkaart met 3,85 procent. In tien jaar zullen NS-kaartjes
dan gemiddeld 37 en jaarkaarten 51
procent duurder zijn geworden, terwijl de inflatie 24,2 procent bedroeg,
meldde Trouw gisteren.
„Als je het verschil ziet tussen de
inflatie en de prijsstijging bij de NS,
dan kun je je afvragen of we daarover
ooit wel voldoende afspraken hebben gemaakt”, aldus een woordvoerster van de Consumentenbond. „Het
is nogal heftig, die stijging. We hebben een paar jaar geleden al eens een
pleidooi gehouden voor een spoortoezichthouder die het belang van
reizigers in het openbaar vervoer in
de gaten houdt. Dat zou een afdeling
van de Nederlandse Mededingingsautoriteit kunnen zijn.”
Zo’n NMa-kamer controleert onder meer of bedrijven misbruik maken van een monopoliepositie. Ook
het verdwijnen van zoiets als de NSjeugdmaandkaart zou door de NMa
onderzocht kunnen worden, meent
de Consumentenbond.
De NS schaften die kortingskaart
voor scholieren vanaf 2004 geleidelijk af. Scholieren betalen mede
daardoor nu ruim 50 procent meer
dan in 2000. Volgens de NS is de kaart
verdwenen omdat in de dure spitsuren niemand met korting moet reizen. Dat zou zinvol zijn als je de
jeugd zo zou stimuleren om buiten

Vastgoed tuinbouwsector
ontkomt niet aan crisis

• Vraag naar personeel daalt niet verder

zwolle – De verkoop van vastgoed
in de tuinbouwsector stagneert. De
markt staat zwaar onder druk door
de aanhoudend dalende opbrengsten van tuinbouwproducten zoals
bloemen en groenten. Dit blijkt uit
de halfjaarcijfers van makelaarsvereniging NVM. De malaise is volgens
de NVM voor een deel ook te wijten
aan de opstelling van banken. Die
stellen strengere eisen aan kredietverlening in de tuinbouw. Voorzitter Harry Boertjes van NVM Agrarisch en Landelijk Vastgoed schat
dat zeker ’enkele tientallen’ bedrijven het afgelopen half jaar daardoor over de kop zijn gegaan.

Licht optimisme uitzendbranche

Europese bedrijven laten
rekeningen langer liggen

de spits, als er nog wel korting mogelijk is, te gaan reizen. „Maar dat kan
natuurlijk niet”, aldus Tim Boric van
reizigersvereniging Rover. „De scholen beginnen om half negen. De NS
konden zich die prijsverhoging dus
veroorloven zonder dat ze er reizigers door zouden verliezen.”

Drie jaar geleden maakten consumentenorganisaties bezwaar tegen
het verdwijnen van de kaart. Boric:
„Daarop schreven de NS dat zij het
niet als hun taak zien kortingen aan
bepaalde groepen te geven. Als de
overheid zulke groepskortingen
wenselijk acht, moet zij daarvoor

Bus en tram ook veel duurder geworden
Sinds 2000 is het stadsen streekvervoer ook
veel duurder geworden dan de inflatie
zou rechtvaardigen, zo
heeft reizigersvereniging Rover ontdekt.
Tot en met dit jaar is
de prijsstijging in feite
zeker zo groot als bij
de NS. Van 2000 tot
2009 bedroeg de inflatie 20,3 procent, terwijl de 15-strippen-

kaart 34,1 procent
duurder werd. De prijs
van het 2-sterabonnement (voor 2 zones) is
met 43 en van het 1sterabonnement zelfs
met 47,9 procent gestegen. Het ministerie
van verkeer en waterstaat stelt jaarlijks de
prijs vast. Een woordvoerster: „De prijs
wordt bepaald door
verschillende compo-

nenten. De inflatie is
daar één van, maar
ook brandstofkosten,
het loon van chauffeurs, de index voor
overheidsprijzen en de
compensatie van
vraaguitval spelen
mee.” Het laatste
houdt in dat als door
prijsverhogingen minder mensen de bus nemen, de prijzen extra
verhoogd worden.

maar contracten met de NS afsluiten, aldus het bedrijf.”
In de jaren dat de NS een staatsbedrijf vormden, was een scholierenkorting heel gewoon. Nu het bedrijf
commercieel werkt, schuift het zulke maatschappelijke taken door
naar de overheid. Boric: „Dat is natuurlijk niet echt gek, dat kan ik van
een commercieel bedrijf nog wel begrijpen. Maar je moet je dan als overheid de vraag stellen of het wel verstandig is geweest om van de NS een
commercieel bedrijf te maken.”
Komend najaar evalueert de Tweede Kamer de verzelfstandiging van
de NS en de afsplitsing van ProRail.
Het idee was dat commerciële bedrijven efficiënter zouden zijn en voor
lagere prijzen zouden zorgen. Maar
het omgekeerde is gebeurd: de NSprijzen zijn juist veel harder gestegen dan gemiddeld bij consumentenproducten. Rover en de Consumentenbond zullen het parlement
daar straks zeker aan herinneren.

Alwin Kuiken
amsterdam – De omzetdaling in de
uitzendbranche lijkt zich te stabiliseren. Dat blijkt uit cijfers die de Algemene Bond Uitzendbranche (ABU)
gisteren publiceerde. De industriële
en de administratieve sector lieten
een omzetdaling zien van respectievelijk 30 en 17 procent. Beide sectoren zijn samen goed voor 80 procent
van al het uitzendwerk.
De cijfers zijn vergelijkbaar met de
maand hiervoor, toen beide branches 29 en 14 procent minder omzet

zagen. Hiermee lijkt de uitzendbranche aan het einde gekomen van opeenvolgende omzetdalingen.
Op dit moment zijn er bij de ABU
zestig uitzendbedrijven aangesloten. Ze hebben samen 200.000 mensen aan het werk: 60.000 minder dan
vorig jaar. De sector valt hierdoor terug naar het niveau van 2006.
Woordvoerder van de ABU Remco
Icke noemt het daarom te vroeg om
van herstel te spreken. „Je merkt dat
bedrijven kieskeuriger worden.
Toen het nog goed ging, namen ze
makkelijker mensen aan. Nu wilden

bedrijven alleen nog de toppers met
veel ervaring. Het gevolg is dat starters het lastig krijgen op de arbeidsmarkt. Vooral mbo’ers lijken het
kind van de rekening te worden.”
Ondanks de scherpe daling zijn er
nog sectoren waar de vraag naar arbeidskrachten groot is. Voorbeelden
zijn de land- en tuinbouw en de
schoonmaaksector. Hier werken via
de zestig uitzendbedrijven van de
ABU op dit moment 45.000 Polen.
Volgens officieuze cijfers zijn er in
dit deel van de markt vier keer zo
veel Polen actief. Volgens Icke kiezen

Nederlandse jongeren ondanks de
krapte nog steeds voor kantoor- of
horecawerk als vakantiewerk.
Icke noemt het verder verrassend
dat het voor groepen die traditioneel
lastig aan een baan komen, zoals ouderen, langdurig werklozen, minderheden en gehandicapten, niet
moeilijker is geworden om werk te
vinden. Het gaat hierbij om 27 procent van alle ingeschreven werkzoekenden. „Bedrijven kunnen deze
mensen vaak op een laagdrempelige
manier aantrekken zonder dat ze allerlei verplichtingen aangaan.”

rotterdam – Europese bedrijven
betalen hun rekeningen gemiddeld
bijna vijftien dagen te laat. Ze laten
ze nu gemiddeld 2,5 dag langer liggen dan vorig jaar het geval was.
Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Dun & Bradstreet. De
termijn waarbinnen Nederlandse
bedrijven hun rekeningen betalen
is in een jaar tijd niet opgelopen en
ligt met gemiddeld net iets meer
dan 11,5 dag onder het Europese gemiddelde. Duitse bedrijven blijken
de beste betalers, Italianen de
slechtste. Kleine bedrijven betalen
in de regel sneller dan grotere.

Verkoop nieuwe auto’s
zit weer in de lift
amsterdam – In de afgelopen
maand werden in Nederland 33.712
nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat is 15,9 procent minder
dan in dezelfde maand vorig jaar,
maar het waren er meer dan in juli
2007 en in juli het jaar ervoor,
meldden de brancheverenigingen
Rai en Bovag gisteren. Gerekend
over de eerste zeven maanden van
het jaar zijn er 254.996 personenauto’s geregistreerd, een daling van 25
procent ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar. Rai en Bovag noemen juli van dit jaar dan ook ’een
relatief goede maand’.

Windmolens Econcern
in Chinese handen

Bij bus en tram stegen de prijzen, net als bij de trein, flink meer dan de inflatie rechtvaardigt. FOTO ROGER DOHMEN
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den helder – De Chinese onderneming XEMC Windpower neemt Darwind over, een onderneming in Den
Helder die windmolens ontwikkelt.
Darwind maakte deel uit van het
failliete Econcern. De Chinezen
hebben een overeenkomst ondertekend om de bezittingen van Darwind over te nemen. Directeur Vincent van den Brekel zegt blij te zijn
dat activiteiten kunnen worden
voortgezet onder de vleugels van
XEMC. De Chinese onderneming
zet hiermee de eerste stap op de Nederlandse markt en breidt door de
overname de activiteiten uit naar
windmolens met meer vermogen.

Ombudsman: Veel klachten
over leningen DSB
hilversum – De financiële ombudsman heeft ongeveer 250 klachten
binnengekregen over leningen die
bij DSB Bank zijn afgesloten. Dit zei
ombudsman Jan Wolter Wabeke
gisteren in een interview met ’RTL
Nieuws’. Volgens hem gaat om ’verhoudingsgewijs vrij veel klachten’.
DSB ligt onder vuur omdat consumenten klagen dat zij met te hoge
hypotheekschulden en ongewenste
verzekeringen zijn opgezadeld. Toezichthouder AFM heeft het bedrijf
al boetes van in totaal 120.000 euro
opgelegd, omdat de bank haar zaken niet op orde had. Mogelijk
krijgt DSB nog meer boetes.

De silo van European Bulk Services in de haven van Rotterdam, waar al achttien jaar lang giftig zink uit Duitsland ligt opgeslagen.

FOTO JOËL VAN HOUDT

’Overslagbedrijf EBS heeft dikke pech’
Nederland en Duitsland willen niets weten van het giftige zink bij EBS. ’Ze moeten
samen tot een oplossing komen’, bepleit een hoogleraar.

interview
Janne Chaudron
„Juridisch staan Nederland en Duitsland in hun recht, maar beide overheden hebben boter op het hoofd.”
Dat zegt hoogleraar Europees en internationaal milieurecht Jonathan
Verschuuren, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, naar aanleiding van de berichtgeving in Trouw
over het overslagbedrijf European
Bulk Services (EBS). Dat heeft al achttien jaar 4700 ton giftig zink liggen
in een silo in de Rotterdamse haven.
Het giftige afval had in 1991 vanuit
Duitsland via Rotterdam naar Polen
verscheept moeten worden, maar
Duitsland en Nederland zeggen hier
beide niet verantwoordelijk voor te
zijn. EBS wordt nu geconfronteerd
met een dwangsom van 50.000 euro
per maand als het afval niet voor december is verwijderd, met ernstige
financiële gevolgen van dien.
„Dit is wat je noemt dikke pech”,
zegt Verschuuren. „Als je puur naar

de juridische kant kijkt, is EBS verantwoordelijk voor het afval omdat
het in een silo van het bedrijf ligt opgeslagen en omdat de Europese afvalwetgeving achttien jaar geleden
nog niet van toepassing was op deze
zaak.” De opstelling van Duitsland
en Nederland noemt hij echter niet
erg constructief. „De Europese afvalwetgeving, waarin staat dat landen
het giftig afval dat ze vervoeren moeten terugnemen, kwam voor Duitsland niet uit de lucht vallen. In 1989
heeft het land het verdrag van Bazel
ondertekend, over het overbrengen
van afvalstoffen, en vanaf dat jaar is
ook onderhandeld over de Europese
Verordening voor het Overbrengen
van Afvalstoffen (EVOA). De EVOA
trad in 1994 in werking.”
Ook de Nederlandse overheid had
met een oplossing kunnen komen.
„Formeel kan Nederland stellen dat
het afval een particuliere aangelegenheid is. Maar stel dat het bedrijf
failliet gaat, dan wordt het ineens
een probleem van de overheid. Zij
wordt dan verantwoordelijk voor
het opruimen. In dit geval zou ik ervoor pleiten dat de buurlanden samen met een oplossing komen.”
De EBS-zaak staat niet op zichzelf.
Rotterdam is vaak slachtoffer van illegale afvaltransporten, omdat de
haven fungeert als belangrijke doorvoerroute. Dat bleek onlangs uit ope-

Jonathan Verschuuren

ratie Demeter, uitgevoerd door 64
douanediensten wereldwijd die illegale afvaltransporten onderschepte
tussen maart en mei. Het aantal onderschepte transporten lag in Nederland het hoogst.
Verschuuren: „Dit soort fysieke
controles zijn nuttig, maar de Nederlandse overheid zou nog strenger
moeten controleren. Dat is de enige
manier om illegale afvaltransporten
onder controle te krijgen. Want de
Europese afvalwetgeving wordt nog
vaak overtreden.”
De ramp met gifschip Probo Koala
is het bekendste voorbeeld. Het
schip, afkomstig uit Amsterdam,
dumpte illegaal afval in Ivoorkust
waardoor de bevolking ernstige gezondheidsproblemen kreeg. „Een directe overtreding van de EVOA waar-

in staat dat giftig afval nooit naar
ontwikkelingslanden
verscheept
mag worden.”
De Europese afvalwetgeving is echter niet in alle gevallen even duidelijk. De EVOA maakt een onderscheid in afvalstoffen die direct verwijderd moeten worden op de plaats
waar de giftige stof zich bevindt. De
tweede categorie bestaat uit afvalstoffen die in principe herbruikbaar
zijn. „Denk aan een tv die door de
één wordt gezien als afval, maar die
door de ander opnieuw gebruikt kan
worden.”
Over de laatste categorie bestaat
onduidelijkheid. Bovendien wordt
er vaak mee gesjoemeld. De Duitse
regering stelt in de EBS-zaak dat er
geen sprake is van giftig afval, maar
van herbruikbare goederen.
Ook het verhaal rond asbestschip
Otapan, dat negen jaar geleden in
Amsterdam aanmeerde, toont dat
overheden misbruik maken van die
definitie. Turkije, dat in 2006 eigenaar werd van het schip, weerde het
giftig afval. De exportvergunning
vermeldde dat het schip één ton asbest bevatte, in werkelijkheid was
het 54 ton. Verschuuren: „Het is verleidelijk voor autoriteiten om het
hokje herbruikbaar afval in te vullen, terwijl ze weten dat het giftig is.
De kosten voor het opruimen van giftig afval zijn namelijk zeer hoog.”

