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Pessimisme over
noordelijke
arbeidsmarkt
3 Professor Jouke van Dijk
laat licht schijnen over
onderkant banenmarkt
3 Volgende week confe-
rentie in Assen over on-
derkant arbeidsmarkt

Groningen Als professor Jouke

Door Bouke Nielsen
Groningen Als professor Jouke

vanDijk zijn licht laat schijnenover

de onderkant vandenoordelijke ar-

beidsmarkt, wordt hij niet vrolijk.

De expert in regionale arbeids-

marktanalyse: "In Oost-Groningen,

langsdewaddenkust en indebuurt

van Emmen zijn de problemen

groot."

Hij schildert het proces dat de

jongeren die het in die regio’s wel

beter doen, naar de stedelijke cen-

tra verhuizen.De achterblijvers zijn

niet al te ondernemend, hebben

minder opleiding en hebben min-

der geld, terwijl de banen niet voor

het opscheppen liggen.

VanDijk is een vande sprekers op

een werkconferentie die AbvaKabo

en FNV woensdag in de Herten-

kamp in Assen houden. Het gaat

daar over de onderkant van de

markt. Alles begint met opleiding,

zegt hij. Als er een te laag advies na

de Cito-toets wordt gegeven om te

voorkomen dat kinderen voor een

hogere schoolwel eenuur in de bus

moeten zitten, dan begint daar de

achterstand al, zegt Van Dijk.

Doordat mensen bang zijn hun

baan kwijt te raken, besteden ze

minder. Dat is volgens VanDijk het

grootste probleemvanditmoment.

"Als jenogeens15 tot 20procent te-

rug moet in salaris, is dat niet ple-

zierig maar vaak nog op te lossen.

Als je van modaal in de bijstand

moet, is dat amper te overleven",

vindt hij. "Daar word je bang van."

Een oplossing is er niet, vindt

Van Dijk, want herstel hangt sa-

men met consumentenvertrou-

wen. "Als dat er weer is, gaat het

haasje over", voorspelt hij. "Maar

voorlopig gaat het haasje over de

verkeerde kant op. De verslechte-

ring gaatmomenteelwel heel snel."

Hijwijst daarbij opRotterdamwaar

de werkloosheid in een jaar van 12

naar 19 procent is gestegen.

Van Dijk weet ook niet hoe het

vertrouwen te repareren is. "Het is

zelfs de vraag of je dat binnenlands

kunt regelen, want elders leeft de

vrees dat zelfs het spaargeld gecon-

fisqueerd wordt. Dat wekt grote

angst en heeft groot effect."

Het dal in de neergang ziet Van

Dijk nog niet: "Er zijn geen tekenen

van herstel." Het kabinetsoptreden

nahet sociaal akkoord vindt hij ook

weinig hoopgevend. "Er is geen

strak plan en daarnamoetmen ook

nog eens overal winkelen. Weet je,

hethelpt al als jeniet elkeweekwat

anders roept."


