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Noorden krijgt 52 miljoen
euro tegen werkloosheideuro tegen
ERWIN BOERS

erkloosheid

‘Mensen moeten
hier even veel
kans op een baan
maken als elders’

De burgemeesters van de vier groot-
ste noordelijke steden onderhandel-
den de afgelopen maanden met mi-
nister Lodewijk Asscher (Sociale Za-
ken) over deze hulp. Het geld is be-
doeld om de nasleep van de crisis
beter door te komen. De provincies
verleenden steun.

De komende vier jaar verwachten
de bestuurders nog geen sterk noor-
delijk herstel. Met de miljoenen
wordt gepoogd vijfduizend tot ne-
genduizend mensen te behoeden
voor werkloosheid, zegt de Leeuwar-
der burgemeester Ferd Crone. Te

LEEUWARDEN De noordelijke pro-
vincies krijgen gezamenlijk 52 mil-
joen euro van het kabinet om de
stijgende werkloosheid te beteuge-
len.

Verder komt er een nieuwe rege-
ling die het zoeken van een baan in
Duitsland vereenvoudigt. Dit is voor
Friezen minder aantrekkelijk, maar
helpt wel werklozen in de grens-
streek.

Tenslotte ondersteunt de subsidie
de bestaande regelingen die er al
zijn. De provincie Fryslân besteedt
bijvoorbeeld nu al 300 miljoen van
haar Nuon-gelden aan projecten die

mensen aan het werk helpen of hou-
den. De werkloosheid is in het Noor-
den gemiddeld 4 procent hoger dan
in de rest van het land. ,,Wij willen
dat mensen hier straks even veel
kans op een baan maken als elders’’,
zegt burgemeester Cees Bijl van Em-
men. De bestuurders zien het geld
ook als hulp voor bedrijven, die door
de crisis enorm bezuinigen om over-
eind te blijven. Een steuntje in de rug
kan soms al het behoud van enkele
banen betekenen.

De extra hulp kwam op gang na
een gesprek met premier Mark Rut-
te, vertelt de Drentse commissaris
Jacques Tichelaar. ,,Hij heeft ons be-
loofd met een delegatie naar het
Noorden te komen.’’ Het wordt dan
gevierd in een café met patat en saté.
Het bedrag moet echter eerst nog
worden bestendigd in de rijksfinan-
ciën. > pagina 3

oosheid
veel jongeren dreigen na hun oplei-
ding in een gat te vallen, constateert
hij. Ze vinden geen baan en soms
zelfs niet eens een stage, terwijl ze
over enkele jaren alsnog hard nodig
zijn op de arbeidsmarkt. ,,Het is zon-
de om ze nu niet te laten werken’’, al-
dus Crone.

Daarom bedachten de noordelijke
bestuurders een breed plan. Er komt
een ‘banenvoucher’, een regeling die
oudere werknemers de kans biedt
om in deeltijd te werken, zodat er
jonge mensen aangenomen kunnen
worden. Zo kunnen de ouderen hun
kennis overdragen.

Het geld zal ook worden gebruikt
voor verhuis- en reiskostenvergoe-
dingen. Crone: ,,Want mensen wo-
nen in het Noorden verder uit elkaar.
Met dit geld helpen we hen over de
drempel om toch een baan aan te ne-
men op grotere afstand.’’

egen we

De burgemeesters van de grootste vier noordelijke steden presenteren hun banenplan. Ton Schroor (loco Groningen), Ferd Crone (Leeuwarden), Carry
Abbenhues (Assen) en Cees Bijl (Emmen). De foto is genomen in het Provinsjehûs, waar een levensgrote foto hangt van de winnende vijf Elfstedentocht-
winnaars van 1956. FOTO LAURENS AAIJ


