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34 ontslagen
bij producent
betonstaal
Wapeningsstaal Bischop in zwaar weer door slecht
management en malaise in de bouw
Door Hans Knijff

Wapeningsstaal Bischop, met hoofdvestiging in Veenoord,
ontslaat 34 van de ongeveer 160 medewerkers.
Het gaat met name om
personeel uit het middenkader: planners en managers, van wie circa tweederde een functie heeft
op het kantoor in Veenoord.

veenoord 쐽

Volgens regiobestuurder Albert Kuiper van FNV Bondgenoten in Groningen is het bedrijf in problemen gekomen
door slecht management. "De
onderneming is geruime tijd
gewoon slecht aangestuurd.
Daarom is eerder ook al een in-

terim-manager aangesteld."
Daarnaast voelt Bischop de
malaise in de nieuwbouw aan
den lijve.
De ruim vijftig jaar oude onderneming maakt wapeningsnetten, die worden toegepast
in geprefabriceerd beton. De
filialen van Bischop – in Emmen, Kampen, Weert, Waalwijk en Son – zijn dan ook te
vinden nabij grote betonproducenten. Verder heeft Bischop vlechters in dienst die
ter plekke betonstaalconstructies maken op bouwplaatsen.
De vakbonden waren al langer op de hoogte van de problemen bij Wapeningsstaal Bischop. Met de directie van het
bedrijf konden FNV Bondgenoten en de CNV Bedrijvenbond
het inmiddels eens worden
over een sociaal plan. Afgelopen vrijdag zijn de 34 medewerkers die hun baan verlie-

zen door het bedrijf ingelicht.
Tijdens een ledenraadpleging
in het Van der Valk-hotel in
Nieuw-Amsterdam stemde de
groep gisteren in met het sociaal plan.
Kuiper van FNV Bondgenoten verwacht dat de 34 in april
of mei daadwerkelijk op straat
zullen staan. "De ontslagaanvraag is naar het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen,
red.) gestuurd. Dat zal er niet
eerder dan volgende maand
een besluit over nemen. En
dan is er ook nog een wettelijke opzegtermijn van drie
maanden."
In het sociaal plan is onder
meer afgesproken dat er een
intern ’mobiliteitscentrum’
wordt ingesteld. Dat moet de
ontslagen werknemers helpen
bij het vinden van werk elders.
Ook komt geld beschikbaar
voor bijscholing.

Meyer Werf creëert Gemiddeld
gezin eet
90 nieuwe banen
Door Tammo Beishuizen
papenburg 쐽 Cruiseschepenbouwer Meyer in Papenburg
bouwt voor 80 miljoen euro
een van Europa’s grootste lasercentra. Deze investering levert negentig nieuwe banen
op bij de werf in het Emsland,
net over de grens bij Bellingwolde.
De aanleg van de nagelnieuwe hal met lasergestuurde
staalsnijmachine is de tweede
mega-investering op rij in Papenburg. Meyer bouwt ook al
een nieuw overdekt dok voor
nog eens 80 miljoen euro.
Beide mega-investeringen
zijn volgens de cruiseschepenbouwer noodzakelijk om technologisch voorop te blijven lopen in de wereldwijde concurrentiestrijd in de scheepsbouw.
Hoewel de kredietcrisis ook

steeds meer greep krijgt op de
scheepsindustrie weet Meyer
zich verzekerd van een goed
gevulde orderpakket. Tot en
met 2012 moet de werf twee
cruiseschepen per jaar afleveren. Meyer verwacht dan ook
niet dat het een beroep zal
moeten doen op het geld dat
de regering Merkel heeft gereserveerd voor de ondersteuning van bedrijven die in nood
komen door de kredietcrisis.
쐽

record

Meyer verwacht direct na de
kerst de 300.000ste gast te verwelkomen in het bezoekerscentrum bij de werf. Dat betekent
een record. Tussen kerst en de
jaarwisseling kunnen bezoekers
er voor een gereduceerd tarief
terecht. Aanmelden via: www.papenburg-tourismus.de of telefoon 00494961-83960.
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twee varkens
en halve koe

voorburg 쐽 Een gezin van
twee ouders en twee volwassen kinderen at vorig jaar een
halve koe en twee varkens.
Hoewel varkensvlees het populairste stukje vlees is, is de
consumptie ervan tussen 2000
en 2007 met 2 procent afgenomen. Toch bestaat de helft van
de totale vleesconsumptie per
Nederlander uit varken.
Volgens het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) eten
Nederlanders gemiddeld 85 kilo vlees per jaar. Naast grote
hoeveelheden varken, is bijna
een kwart rund- of kalsfvlees
en ruim een kwart pluimvee.
De rest van de vleesconsumptie is afkomstig van schaap,
geit of paard.
Uit de CBS-cijfers blijkt dat
het meeste vlees in de supermarkt wordt gekocht. Ruim 70
procent komt bij grootgrutters
vandaan. (ANP)

Directeur Arrien Veninga tussen de lampen van de Leekster verlichtingsspecialist Wielsma.

re p o r tag e

쐽

sfeerverlichting

’Geen kwestie van simpel wat lichtjes ophangen’
Wie zich loopt te vergapen aan de
sfeerverlichting in de Poelestraat en
de Oosterstraat in Groningen of in
het centrum van Roden mag Wielsma Verlichting uit Leek hartelijk danken. Zij zorgen door heel Nederland
voor het licht tijdens de donkere
dagen. "Het is een extreem seizoensbedrijf", zegt directeur Arrien Veninga.

Want er komt heel wat voorbereiding maakt. Die hangt trouwens nu in Be- ontwikkeling die Wielsma Verlichting
bij kijken." Laatst moest hij 3200 meter dum."
al vroegtijdig oppakte. Led (light emitlichtsnoer met 45.000 lampjes ophan"Het is wel een extreem seizoensbe- ting diode) is dan ook het toverwoord
gen in een 216 jaar oude kastanjeboom drijf", zegt Veninga. "Ik moet in vijf in de branche. "Twee jaar geleden zain Weesp. "Vijf van onze eigen mensen maanden mijn boterham verdienen. gen wij dat ook al. We hebben een eien drie boomchirurgen zijn daar mee Dan werk ik ook honderd uur in de gen led-lamp ontwikkeld. De hele binbezig geweest. Hard werken, maar het week. 30 September beginnen we met nenstad van Groningen is met led verresultaat was verbluffend, al zeg ik het het ophangen van de lichtjes. 13 de- licht. Het is de toekomst en het geeft
zelf."
cember zijn we klaar. Maar vlak na prachtige kansen." Hij doelt daarmee
Het is aparte branche. Die van de kerst beginnen we met aftuigen. Om- op de zogenaamde ’snowfall’. Het is een
sfeerverlichting. Want het verloop van dat we niet willen dat het met oude- lamp dat lijkt op een vallend sneeuwde klanten is bijna nul. Maar er komt jaarsdag allemaal wordt vernield. Erg vlokje (hangen onder andere in Groook bijna nooit een bij. "De handel is druk. Maar ik doe het met passie en ple- ningen). "Led kent 90 procent minder
goed en constant. Als je in een jaar twee zier."
energieverbruik. Probleem is dat het
Door Bas van Sluis
heel grote projecten doet, dan doe je
Verlichting staat sowieso in de spot- nu nog veel duurder is. Maar het gaat
het zelfs heel goed", aldus Veninga. "Dit lights. Begin december werd bekend ook langer mee. Dus op langere terleek 쐽 "Als kerstverlichting verdwijnt jaar hebben we het hele centrum van dat de gloeilamp wordt verboden. Een mijn betaalt het zich ook weer uit."
uit het straatbeeld, dan pas valt het Heerenveen met kerstverlichting verecht op." Dat zegt directeur Arrien Ve- sierd. En het centrum van Roden en bijninga van het sfeerverlichtingsbedrijf voorbeeld de Poelestraat en de OosterWielsma Verlichting
straat in Groningen."
uit Leek. En gelukkig
Maar het blijft niet al’Ik moet in vijf
voor hem en zijn vrouw
leen bij het noorden
maanden een
Rinda denken veel stevan het land. Veninga
den, dorpen en organiboterham verdienen’ en zijn bedrijf, dat 29
saties er ook zo over.
jaar geleden is opgeWant een mooie verlichte straat hoort richt, is door het hele land te vinden.
ook een beetje bij kerst. "Veel mensen "Maar niet in Leek. Dat is wel jammer."
willen nou eenmaal een gezellig ambiKlanten tekenen in principe een conance met wat sfeer. Verlichting helpt tract van vijf jaar bij Wielsma Verlichdan enorm. En ook de winkeliers zien ting. Maar Veninga zegt dan wel toe dat
kerst als het belangrijkste moment van hij alles in de voorbereiding, het ophet jaar."
hangen en het weghalen doet. "Ze moeVeninga praat enthousiast over zijn ten niet het idee krijgen dat we alleen
vak. Een dat simpel lijkt – wat kan er wat lampjes verhuren. Ik las het armamoeilijk zijn aan een paar lampjes in- tuur (waar de lampjes aan hangen, red.)
draaien – maar zeker niet is, verzekert zelf. De voorbereiding is heel erg behij. "Het is geen kwestie van simpel wat langrijk. Sommige steden willen aparlichtjes ophangen. Ik ben een pietje te armaturen. Zo hebben we voor Arnprecies. Het is een langdurig traject. hem een keer de brug van Arnhem ge- In Weesp hing Wielsma 45.000 lampjes in een eeuwenoude kastanje.

Brussel redt boereninkomen
den haag 쐽 De

Nederlandse
land- en tuinbouwbedrijven
zien hun inkomen dit jaar
flink kelderen. Ze boeren er gemiddeld 30 procent op achteruit, stelt het Landbouw Economisch Instituut (LEI). Vooral
melkveehouders en akkerbouwers zijn voor hun inkomen
grotendeels afhankelijk van
steun uit Brussel.
De best verdienende ’agrariers’ waren dit jaar de boomkwekers (met gemiddeld
41.000 euro aan inkomen), op
de voet gevolgd door de over-
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wegend noordelijke zetmeelaardappeltelers (40.000) en de
melkveehouders (39.000 euro). Die laatste groep heeft wel
een forse veer gelaten, in 2007
lag het bedrijfsinkomen nog
op gemiddeld 65.000 euro.
Het contrast met de euforische stemming van vorig jaar
is groot. Toen lag het gemiddeld inkomen op 52 mille, met
mooie vooruitzichten op stijgende vraag naar graan en gewassen voor biobrandstoffen.
Dit jaar is die stemming volledig omgeslagen. (GPD)

Elmer Sterken over de

Krediet als smeerolie
Wat ging er mis in de financiële wereld? Is het tij nog te
keren of glijdt de wereld af in
een (diepe) recessie? Vragen
die aan de orde komen in
een serie interviews met de
Groninger econoom prof. dr.
Elmer Sterken over de kredietcrisis die de wereld in
een wurgende greep lijkt te
houden. Vandaag aflevering
12 : Krediet als smeerolie
Door Cees Vellekoop en Jan Kiewiet

et was deze week een
wel zeer verrassende
stap van de Fed, het
Amerikaanse stelsel van centrale banken, om de rente tot
bijna nul procent te verlagen.
Het was vooraf duidelijk dat de
rente in de Verenigde Staten
omlaag zou gaan, maar dat
geld vrijwel niets meer hoeft
te kosten is in de recente geschiedenis alleen in Japan een
tijdje het geval geweest. Keerzijde van deze drastische renteverlaging, die bedoeld is om
de economie aan te jagen, is

"H

dat de Amerikaanse centrale
bank geen monetaire wapens
meer heeft. Als de overheid in
de VS in de toekomst de economie wil stimuleren, dan moet
dat komen uit budgettaire
maatregelen. Die lopen dan
via de begroting. Het begrotingstekort wordt hierdoor
nog groter.
In Europa heeft de Europese
Centrale Bank (ECB) nog wat
meer speelruimte, omdat hier
de banken nog altijd rente
moeten betalen als ze bij de
ECB willen lenen. Niet veel,
iets meer dan twee procent,
maar de situatie is toch anders
dan in de VS. Probleem is echter dat je als centrale bank
nooit weet of de renteverlagingen door de banken worden
doorgegeven aan de consumenten en bedrijven. Als je
kijkt naar wat de afgelopen
tijd is gebeurd, dan moet je
niet al te optimistisch zijn. De
banken zitten min of meer op
het geld. Dat is wel een beetje
begrijpelijk want ze moeten
natuurlijk de enorme gaten
opvullen die in hun balansen
zijn geslagen. De kredietcrisis
heeft immers tot enorme af-

Prof. dr. Elmer Sterken

boekingen geleid.
Bovendien speelt mee dat op
31 december het boekjaar
wordt afgesloten; met het oog
op de berichtgeving volgend
jaar wil elke bank daarom op
die datum een zo ordentelijk
mogelijke verhouding tussen
bezittingen en schulden. Maar
ze veronachtzamen hierdoor
wel hun traditionele functie;
hun kredieten zijn toch min of
meer de smeerolie van de economie. Gevolg van die handelwijze is dat de neergang in de
economie wordt versterkt. Terwijl de overheid juist het omgekeerde wilde bereiken door
de rente te verlagen.
Door geen vergoeding (ren-

te) meer te vragen voor het
geld kweek je ook verkeerd gedrag aan. Omdat geld niets
kost wordt niet gelet op een efficiënte besteding. Inefficiency wordt niet meer afgestraft.
Eigenlijk te vergelijken met de
situatie van de afgelopen jaren
in de Verenigde Staten. Ook
toen kostte geld niets.
Een oplossing zou kunnen
zijn dat de overheid de banken
dwingt om kredieten aan bijvoorbeeld het bedrijfsleven te
verlenen. Of misschien via een
staatsbank de kredietverlening op zich neemt. Maar de
ervaringen met dat soort banken zijn ook niet al te gunstig.
Daarom is beter, zoals week
naar buiten kwam, om via
overleg tussen werkgeversorganisaties en de bankenvereniging tot een oplossing te
komen. Banken kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op
de garantieregeling van de
overheid. Er zit 200 miljard euro in die pot en er is nog geen
bank die er beroep op heeft gedaan."
Zaterdag aflevering 13: Banken en
piramidespel

