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Bijlage 1 Vragenlijst 
 Bedrijfstak-herstructureringen

a. Karton-industrie

A.  Algemeen, situatie in de sector

1. Take-off van deze bedrijfstak in Noord-Nederland:  - Eind 19e eeuw
2. Concentratie van bedrijven in Noord-Nederland?  - Voornamelijk provincie Groningen
3. Aantal bedrijven rond 1960:  - 19 
4. Soort bedrijven: - Deels coöperaties, deels
      speculatieven (NV’s)
5. Belangrijkste afzetmarkten: - Nederland en, in afnemende mate,
      Engeland
6. Aantal werknemers rond 1960: - Ongeveer 3.000
7. Perspectieven: - Modernisering en herstructurering 
8. Betekenis van de sector voor de regio
 -   sociaal : - Eén van de steunpilaren van de
      werkgelegenheidsstructuur in 
      Oost-Groningen 
 -   economisch: - Dan nog passend in het Oost
      Groninger agro-industrieel 
      complex: (grondstof stro)    
 -   politiek: - Niet acceptabel verklaren van een
      dreigende koude sanering van
      deze sector, na enkele
      bedrijfssluitingen in 1968;

B.  Aanzetten tot een sectorale herstructurering 

9.    Eerste discussies over sector herstructurering:  - Rond 1967
10.  Herstructureringsperiode: - 1976-1980
11.  De aanzetten tot een sectorale herstructurering: - In 1969 groeit de inzet om te komen
      tot een sectorale herstructurering;
     in 1972 verschijnt dan het
     structuurrapport massief karton- 
     industrie; pas in 1976 wordt er door
     het ministerie van EZ gestart
     met de voorbereidingen voor een
     herstructurering, met de instelling
     van de Beleidscommissie
     Massiefkartonindustrie (BMI) 
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C. Uitgangspositie vakbonden in deze sector:

12. Organisatiegraad werknemers: - Hoog
13. Actie-verleden binnen de sector: - Groot
14. Karakter meest betrokken vakbond: - Van een wat slaperige ABC-NVV
      naar een dominante en 
      strijdbare Industriebond NVV
15. Betrokkenheid vakcentrales: - In eerste instantie niet, na 1969 zeer
      nadrukkelijk wel

D. Uitgangspositie werkgevers(organisatie):

16. Branche-vereniging: - Prijs- en productiekartel
      plus het verkoopbureau Nesso
17. Oriëntatie op continuïteit van activiteiten: - Vooral bij de coöperatieve
      bedrijven neiging tot afhaken 
18. Collectieve initiatieven voor vernieuwing: - Discussie over perspectief 
      massiefkarton-industrie met behulp 
      van een structuurrapport (1972)       

E. Het herstructureringsplan 

19. Inzet werkgevers bij een eventuele sectorale - Modernisering, zowel karton- als
 herstructurering:    papiercapaciteitsreductie met  20%, 
      minder vervuilend (van stro naar      
      oud-papier als grondstof) en een  
      verdere 25%  personeelsreductie 
      (naar 2200 werknemers)
20. Opstelling van de regionale politiek - In eerste instantie beperkte
 bij het begin van de herstructurering:    belangstelling (alleen de regionale 
      CPN en PSP namen stelling tegen 
      de afbraak van  werkgelegenheid in 
      de kartonindustrie), daarna 
      algemene oriëntatie op 
      herstructurering
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F. Verloop van de herstructurering

21. Verhouding vakbonden-werkgevers: - Vanwege het ‘trauma van 1969’
      stonden de verhoudingen permanent
      op scherp. Ondertussen was er 
      sprake van het sluipend weglekken 
      van werkgelegenheid. 
22. Bemoeienis van de regionale politiek - Algemeen regionaal gevoelen dat
 tijdens de herstructurering:     de herstructurering moet doorgaan,
      met zoveel mogelijk behoud van
      werkgelegenheid en een soepele
      herplaatsingsregeling van de
      werknemers van de bedrijven die 
      sluiten (via de aanbevelingen van 
      de commissie Hermas).
23. Opstelling vakbonden tijdens de - Tegen koude sanering, met zoveel
 herstructurering:         mogelijk behoud werkgelegenheid,
      bereidheid tot loonmatiging
24. Betrokkenheid van de rijksoverheid: - Aanvankelijk aarzelende opstelling 
      t.o.v. aanbevelingen Beleids-
      commissie Massief Kartonindustrie
      (kostbare operatie en nog een
      noodzakelijke  herplaatsing  van zo’n
      650 van de 2.900 werknemers, die 
      eind jaren zeventig in die sector
      werkzaam zijn).  
25. Mobilisatie van de vakbondsleden: - Zeer omzichtig; pas in 1980 samen
      met de vakcentrale actie tegen de 
      sluiting van OKTO, maar ook tegen 
      een uit een faillissement komend
      OKTO dat de net geherstructureerde
      kartonindustrie zou kunnen bedreigen 
26. Gevoerde acties: - In relatie tot de zich telkens
     wijzigende opstelling van de BMI
     (en -  samen met de vakcentrale – 
     van de bond zelf)slechts permanente  
     druk op het proces
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G. Uiteindelijk resultaat en waardering

27. Uiteindelijk resultaat: - Geslaagde herstructurering; twee
      grote concerns namen  bijna alle
      bedrijven over; modernisering van 
      de bedrijven, oplossen
      afvalproblematiek, onafhankelijkheid
      van de landbouw (nieuwe grondstof:
      oud papier);  wel vermindering van 
      het aantal arbeidsplaatsen naar 
      een niveau van 2.300 per 1981. 
   - Wel periferisering van de
      vestigingsplek van deze
      bedrijfstak (grondstof oud-papier:
      aankoop en afzet buiten het Noorden)
      en dreiging van concurrentie door
      OKTO
28. Verwevenheid met het sociale conflict  
 Noord-Nederland - Den Haag: - ja88

29. Specifiek beleid van Den Haag bij deze 
 sector i.v.m. het sociaal conflict: - ja: Herstructurering kartonsector, 
      plus herplaatsing werknemers 
      (in de sector of elders)

88 Zie studie J.J. van der Werf ‘Industrie en regio’ 1989; blz. 205
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b.  de confectie

A Algemene situatie in de sector

1. Take-off van deze bedrijfstak in Noord-Ned.:  - Eind 19e eeuw
2. Concentratie van vestigingen in Noord-Ned.:  - Vooral in de stad Groningen
      (met filialen in het gehele Noorden)
3. Aantal bedrijven rond 1960: - 10 ?
4.  Soort bedrijven: - Familiebedrijven
5.  Belangrijkste afzetmarkten: - Détailhandel Nederland (60%) en
      grootwinkelbedrijven Nederland 
      (20%), tot 1961 ook export 
      naar Engeland 
6.  Aantal werknemers rond 1960 - 6.000 (plus enkele honderden in
      oostelijk Friesland, Oost   
      Groningen en Hoogeveen)
7.  Perspectieven -  Nieuwe vormen van
      Samenwerking: Stijlgroep Groningen
      (1962), Groninger Kleding 
      Unie (1969)
8.  Betekenis van de sector voor de regio:
 -   sociaal  - Belangrijkste werkgelegenheids-
      sector in de stad Groningen voor
      ongeschoolde, veelal ongetrouwde
      vrouwen 
 -   economisch - Weinig vervlechting in de regio,
      de grondstoffen  (vooral textiel)
      komen van elders (Twenthe en 
      Noord-Brabant). Wel staat er
      bijvoorbeeld in Winschoten de
      ritsluitingenfabriek Optilon 
 -   politiek - Nauwelijks

B. Aanzetten tot een sectorale herstructurering

9. Eerste debatten over sectorale herstructurering:  - Eind jaren vijftig
10. ‘Herstructurerings’periode - 1960-1974 
11. De aanzetten tot een sectorale herstructurering: - In 1960 vorming Stijlgroep
     Groningen (6 ondernemingen), in 
     1967 uiteengevallen; in 1969 
     oprichting Groninger Kleding Unie 
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C. Uitgangspositie vakbonden in deze sector

12. Organisatiegraad: - Wisselend per bedrijf (van Muller
      100%  tot Levie …) 
13. Actieverleden binnen de sector: - Beperkt, positie vakbonden ten
      opzichte van bedrijven/OR’en
      wisselt
14. Karakter meest betrokken bond: - De textiel en confectie-bond de
      Eendracht (NVV) is klein en niet 
      goed opgewassen tegen de golf 
      van regionalisme vanaf 1969; 
      zij fuseert per 1 januari 1972 met 
      de Metaalbond en de Algemene
      Bedrijfsgroepencentrale (ABC) tot
      Industriebond-NVV. 
15. Betrokkenheid vakcentrales: - Aanvankelijk niet, van ’69-’74 wel

D. Uitgangspositie werkgevers(organisatie)

16. Branche-vereniging: - Stijlgroep Groningen, later
      Groninger Kleding Unie (1969)
17. Orientatie op continuïteit van activiteiten:  - Eerst wel, later orientatie op 
      Tunesië en Polen als plekken om de 
      productie te laten plaatsvinden
18. Collectieve initiatieven voor vernieuwing:  - Door merkontwikkeling
      (Stijlgroep-Groningen)

E. Het herstructureringsplan 

19. Inzet werkgevers bij een eventuele herstructurering: - Greep verkrijgen op de afzet
      en overleven
20. Opstelling van de regionale politiek - Eerst weinig bemoeienis, vanaf 
 bij het begin van de ‘herstructurering’:    1969 druk vanuit CPN en PSP en
      later ook de PvdA: behoud 
      werkgelegenheid was daarbij de
      inzet.
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F. Verloop van de ‘herstructurering’

21. Verhouding werkgevers-vakbonden: - Perspectiefonderzoek (op aandrang
      van de vakbeweging, 1970?); dat
      leidt tot het vervallen van 100
      indirecte arbeidsplaatsen;
   - In 1972 financiële problemen;  
      nieuwe doorlichting (Urwick 
      International). Advies: sluiting 
      filialen Nieuweschans, Hoogeveen,
      Tilburg en Voorst; en samenvoegen  
      twee Groninger ateliers (in feite  
      werd het bedrijf Muller herschapen
   - Sluiting Van Dam (Groningen) in
      1973 en Grol (Groningen) in 1974
22. Bemoeienis van de regionale politiek - CPN, PSP en PvdA van onder op; 
 tijdens de ‘herstructurering’:    later provinciaal bestuur betrokken   
      bij stichting herplaatsing 
      werkneemsters Groninger 
      confectie-industrie 
23. Opstelling vakbonden tijdens - Aanvankelijk leidzaam, later
 de‘herstructurering’      poging iets van de bedrijfstak  
      overeind te houden, met een sociale
      afvloeiing voor de overtollige 
      werkneemsters 
24. Betrokkenheid van de rijksoverheid: - Bereidheid tot een specifiek
      arbeidsmarktbeleid: instelling
      stichting herplaatsing werknemers
      Groninger confectie-industrie
25. Mobilisatie van de vakbond: - Na enige aarzeling op 2 juli 1971
      samen met de vakcentrale een  
      eerste  grote kadervergadering van 
      GKU-werknemers, gericht op 
      zoveel mogelijk behoud van 
      werkgelegenheid, plus plannen voor  
      herplaatsing, dan wel sociale 
      afvloeiing   
26. Gevoerde acties: - 1972: GKU. In Nieuweschans
      gingen - buiten de bonden om – 
      PvdA en CPN tot een 
      bezettingsactie over; resultaat:
      vorming Nijkans als 
      confectiebedrijf onder de paraplu
      van de sociale werkvoorziening
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G. Resultaat en waardering

27. Het uiteindelijke resultaat: - Oprichting stichting herplaatsing
      werkneemsters Groninger confectie
      -industrie; afbouw gehele sector, 
      behalve Nijkans in Nieuweschans;
      deel productie naar Polen
28. Verwevenheid met het sociale conflict - Vooral vanwege de periode waarin
      de ineenstorting van deze regionale 
      industriesector plaatsvond, werd het
      toch deel van de conflictueuze
      verhouding Noord-Nederland –
      Den Haag 
29. Is er uiteindeljk sprake van specifiek beleid - Ja, namelijk de instelling van de
 van Den Haag bij deze sector i.v.m. het     stichting herplaatsing werknemers
 sociaal conflict:    Groninger confectie-industrie 
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c. Aardappelmeelindustrie

A. Algemene situatie in de sector

1.  Take-off bedrijfstak in Noord-Nederland: - Eind 19e, begin 20e eeuw
2.  Concentratie vestigingen in Noord-Nederland:    tientallen, voornamelijk in
      Groningen en Drenthe
3.  Aantal bedrijven rond 1960: - Twee
4.  Soort bedrijven: - Eén groot coöperatief bedrijf, met
      elf aangesloten coöperaties en één
      partikuliere onderneming
5.  Belangrijkste afzetmarkten: - Levering Avebe aan Scholten NV,
      daar dan derivatenproductie,
      voornamelijk voor de binnenlandse  
      markt 
6.  Aantal werknemers rond 1960: - 2.100
7.  Perspectieven: - De totstandkoming van twee
      allroundconcerns, waarbij er wel 
      een mindere binding met de streek 
      dreigde te ontstaan
8.  Betekenis van de sector voor de regio: 
 -   sociaal  - Belangrijke sector voor de werk-
      gelegenheid, direct en indirect, in 
      de Gronings-Drentse Veenkoloniën
 -   economisch - Samenhang met landbouw, 
      wezenlijk onderdeel van het agro- 
      industriële complex
 -   politiek - Onmisbare steunpilaar sociaal-
      economische structuur van 
      het gebied; 

B. Aanzetten tot een sectorale herstructurering

9. Eerste discussie over sector-herstructurering - Vanaf 1962
10. Herstructureringsperiode: - 1971-1981
11. De aanzetten tot een sectorale herstructurering - Er zijn aanvankelijk twee
      groepen  bedrijven, die zich beide
      snel ontwikkelen: enerzijds 
      AVEBE (coöperatieve vereniging      
      Aardappelmeel Verkoop Bureau) 
      en anderzijds Scholten 
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C. Uitgangspositie vakbonden in deze sector

12. Organisatiegraad vakbeweging - Redelijk hoog in beide groepen
13. Actieverleden binnen de sector - In beperkte mate
14. Karakter meest betrokken vakbond - Industriebond-NVV is zich bewust
      van het belang van deze sector voor 
      de streek, vooral na het verdwijnen 
      van KSH, dominantie van deze 
      bond over de ondernemingsraden
15. Betrokkenheid vakcentrales: - In eerste instantie niet, later
      ontstond er een moeizame relatie

D. Uitgangspositie werkgevers(organisatie):

16. Branche-vereniging - AVEBE zelf (coöperatie van elf
      coöperaties)
17. Oriëntatie op continuïteit van activiteiten: - AVEBE wil zelf meer in
      Derivatenproductie en neemt dan 
      DWM - Duintjer, Wilkens en 
      Meihuizen – over, waardoor ze 
      59% van de derivatenproductie in
      handen krijgt; dat betekent voor 
      Scholten in potentie het in gevaar 
      komen van een gegarandeerde 
      grondstoffentoevoer)
   - Scholten zoekt dan naar relaties 
      met andere grondstoffen-
      producenten (maïs en tapioca) en 
      begeeft zich ook samen met andere 
      bedrijven richting  internationale 
      markten. Dat leidt tot in 1965 tot
      de fusie met Honig NV 
      (verzwakking regionale binding)
18. Collectieve initiatieven voor vernieuwing:  - Nee, Scholten en KSH opereren
      steeds meer los van elkaar.     
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E. Het herstructureringsplan

19. Inzet werkgevers bij een eventuele - Is eerst nog niet aan de orde.
 Sectorale herstructurering  - In 1965 ontstaat KSH. KSH tracht
      ook in de suikermarkt te penetreren.  
   - In 1973 poging meerderheidsbelang 
      te verwerven in CSM, wat mislukt.  
   - In 1975 gaat KSH aan financiële 
      problemen ten onder en
      desintegreert In 1978 wordt de 
      zetmeelpoot van KSH toegevoegd 
      aan AVEBE. 
   - Avebe worstelt dan al een kleine 
      tien jaar met aanpassing van de  
      productie met het oog op de nieuwe
      Wet Verontreiniging Oppervlakte-
      water 1969 (noodzaak tot zuiveren 
      om hoge heffingen te voorkomen). 
   - In  1976 wordt een zogenaamd
      Basisplan vastgesteld (dat gaat   
      vooral over het in de fabriek 
      ‘Oostermoer’ in Gasselternijveen 
      terugwinnen van eiwitten en het 
      zelfverzorgen van schoon 
      proceswater).
      Tegelijkertijd verandert haar
      structuur en oriëntatie: in 1970 
      vindt de economische fusie van alle 
      leden-coöperaties plaats; zij zoekt 
      vervolgens als modern concern ook 
      deelnemingen in de suikersector en 
      de maïszetmeel-productie.
   - De herstructurering betreft nu de 
      integratie van de ex-KSH 
      productie-lokaties en de aanpak van 
      de afvalwaterproblematiek. 
20. Opstelling van de regionale politiek  - Bezorgdheid omtrent het
 tijdens de herstructurering:    verlies aan werkgelegenheid
      vanwege de sluiting van AVEBE 
      productielokaties (van tien naar  
      drie). 
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F. Het verloop van de herstructurering

21. Verhouding vakbonden-werkgevers - Ideeën over een volcontinubedrijf
      met vijf ploegen, met dan 2.100  
      werknemers, zoals in het basisplan 
      aangeduid, passen de bonden prima.
   - Na de overname van de 
      zetmeelpoot van KSH begint de
      motor na verloop van tijd te 
      haperen. 
   - AVEBE kondigt in 1980 
      opschorting aan van de 
      voorgenomen milieu-investeringen,
      wegens o.a. financiële problemen
      (mede oorzaak: hoge energiekosten 
      bij de eiwitterugwinning – tweede  
      oliecrisis). 
   - Na de mislukte 
      diversificatiestrategie jaren zeventig 
      zoekt AVEBE de oplossing van de
      financiële problemen in een 
      herstructurering van het 
      productieproces:
      personeelsreductie, langere
      campagnes, anaerobe vergisting in  
      plaats van de hyperfiltratiemethode
      bij de eiwitterugwinning, enz.
   - Appèl AVEBE op overheid om te
      helpen bij de noodzakelijke 
      schuldsanering en herstructurering: 
      de verdere sluiting van nog vier 
      fabrieken, optimalisering van de
      productie en nog 465 
      arbeidsplaatsen minder
22. Bemoeienis van de regionale politiek: - Omdat ook de provincie eisen
      vervuiling van het 
      oppervlaktewater, geraakte AVEBE 
      in tijdnood. 
   - Aanvankelijk werd nog de aanleg 
      van een extra smeerpijp overwogen, 
      maar de tarieven van lozing van het
      vervuilde afvalwater op die wijze
      zouden te hoog worden. De
      provincie was eventueel bereid nog
      uitstel van betaling te verlenen,
      hangende de oplossing van de  
      zuiveringsproblematiek.    
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23. Opstelling vakbonden tijdens de herstruc- - Omdat de handhaving van de
 turering:     werkgelegenheid bij voorbaat
      onmogelijk bleek, moesten de  
      bonden trachten tenminste een 
      sociale afvloeiing af te dwingen,
      zonder het herstructureringsproces
      in het ongerede te brngen.  
   - Aanvankelijk geen participatie in
      de algemene sociale beweging rond
      de krisis van AVEBE
24.  Bemoeienis van de rijksoverheid: - Het rijk was onder de nodige
      condities uiteindelijk bereid een
      bijdrage van fl. 250,- miljoen bij te 
      dragen aan de herstructurering.
25. Mobilisatie van de vakbondsleden: - Voorzichtige mobilisatie van de
      vakbondsleden via het organiseren 
      van een demonstratie in Veendam 
      eind november 1980 onder de leus: 
      ‘zetmeel voor het Noorden’
26. Gevoerde acties: - Daarna  sloten de Industriebonden
      zich aarzekend aan bij de
      coalitie van regio, boeren en 
      werknemers ter redding van 
      AVEBE. 
   - Omdat het rijk slechts een halve
      oplossing bood, waarvan vooral
      de werknemers de dupe dreigden
      te worden (de eis van de afbouw
      van nog 75 arbeidsplaatsen) ontstond
      er in 1981 opnieuw een tegenstelling
      AVEBE-vakbonden. 
      De tegenstellingen liepen zo hoog op,
      dat de bonden overgingen tot een
      bezettingsactie van het hoofdkantoor
      van AVEBE.

opmaak-definitief.indd   201 07-01-2009   11:16:52



202

G.     Uiteindelijk resultaat en waardering
 
27.    Resultaat  - AVEBE blijft overeind, mede 
      doordat boeren en werknemers aan 
      het saneringsplan meebetalen, de 
      provinciale heffingsbijdrage -  
      verschuldigd wegens lozing van  
      vervuild proceswater - tijdelijk 
      opgeschort wordt  en het verval van   
      arbeidsplaatsen beperkt wordt tot 
      een teruggang van 3.300 naar 1.875  
28. Is er sprake van verwevenheid met het  - Ja, dat is nadrukkelijk het geval
      sociaal conflict Noord-Nederland vs. 
      Den Haag?
29. Is er sprake van het totstandkomen van - De medefinanciering door het rijk 
 specifiek beleid van Den Haag bij deze    was bijzonder, daar het inmiddels
 herstructurering:    nog slechts ging om één concern
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d. zuivelindustrie

A. Algemeen, situatie in de sector

1. Wanneer was de take-off van deze sector: - Eind negentiende, begin twintigste
      eeuw
2. Concentratie van vestigingen in Noord- - Aanvankelijk is er sprake van een
      zeer gespreide vestigng van 
      zuivelfabriekjes, met na verloop 
      van tijd het ontstaan van 
      gecombineerde activiteiten
      (verkoop kaas en boter)
3. Aantal bedrijven rond 1960 in Noord-Nederland? - ? (in 1970 nog 84; in 1985 nog 43;
      en in 1995 nog 19)  
4. Soort bedrijven? - Kleine coöperatieve
      zuivelbedrijfjes, veelal aangesloten 
      bij topcoöperaties voor de afzet van  
      zuivelproducten; 
      ook enkele particuliere 
      zuivel(verwerkende) 
      ondernemingen
5. De belangrijkste afzetmarkten: - De top-coöperaties en de
      particuliere ondernemingen zijn 
      zeer internationaal georienteerd 
      (EG, Azië en Africa)
6. Aantal werknemers rond 1960 - 7.500 (1970); 5.500 (1985)
7. Perspectieven: - De concerns moeten zich een weg 
      banen door het woud van 
      internationale en nationale
      prijsvorming, van interventieprijzen 
      en restituties. In 1963 is de eerste
      EEG-marktordening voor melk- en
      zuivelprodukten werkzaam (in 1968 
      is de interne, Europese
      harmonisatie dan geheel rond).
8. Betekenis van de sector voor de regio:
 -   sociaal  - Verdwijnende ruggegraat van de
      platteland
 -   economisch - Blijvend belangrijke sector binnen
      het agrarisch-industrieel complex 
      met twee uitgesproken concerns in 
      respectievelijk Friesland en 
      Drenthe en een versnipperde 
      situatie in Groningen. In 1985 
      leveren er in Noord-Nederland 
      totaal 12.800 veehouders melk aan 
      de zuivelindustrie.
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 -   politiek - Onderhevig aan nationale en later
      Europese landbouwpolitiek en sinds 
      1984 met de afbouw daarvan
      (invoering van de superheffing, de
      boete als men meer melk 
      produceert dan het aan elk bedrijf
      toegestane melk-quotum)

B. Aanzetten tot een sectorale herstructurering

9.  Eerste discussie over herstructurering:  - Feitelijk permanent, extra na 1963
10. Herstructureringsperiode: - Sinds de oorlog permanent
11. Aanzetten tot een sectorale herstructurering: - Rond 1960 zijn er in Noord-
      Nederland feitelijk twee 
      omvangrijke en allround
      zuivelondernemingen: enerzijds 
      CCF-Frico (totale zuivelbereiding 
      plus sterk geïnternatonaliseerd, 
      zowel qua productie, maar ook qua 
      afzet) en anderzijds DOMO-Bedum  
      (niet geïnternationaliseerd en geen 
      eigen verkooporganisatie voor boter
      en kaas – dat loopt via de Nationale 
      Coöperatieve Zuivelcoöperatie, 
      NCZ); daarnaast verkeert er één
      particulier concern, Lijempf, in de 
      problemen. Wegens een te smalle
      basis en niet in staat tussen de 
      diverse aanwendingsmogelijkheden
      van melk te switchen. 

C. Uitgangspositie vakbonden in deze sector

12. Organisatiegraad vakbeweging: - Hoog
13. Actieverleden binnen de sector - Groot
14. Karakter meest betrokken vakbond  - De Algemene Nederlandse
      Agrarische Bedrijfsbond kende in 
      de zuivel altijd een hoge
      organisatiegraad en ook een traditie
      van strijdbaarheid, die bijvoorbeeld
      in 1952 bevestigd werd met een
      spectaculaire, langdurige
      stakingsactie bij het zuivelbedrijf de
      Ommelanden in Groningen.
15. Betrokkenheid vakcentrales: - Nauwelijks
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D. Uitgangspositie werkgevers(organisatie)

16. Branche-vereniging  - De regionale branche-vereniging
      bestaat feitelijk uit de twee top-
      coöperaties (CCF en
      Frico), de coöperatie DOMO en de 
      ten ondergaande NV Leijmpf
17. Orientatie op continuïteit van activiteiten: - Behalve bij de NV Leijmpf
      is er sprake van een permanente
      aanpassing aan de gepolitiseerde
      prijsvorming via diversificatie,
      internationalisering, enz.
18. Collectieve initiatieven voor vernieuwing:    - Het koppel CCF-Frico biedt beide
 (feitelijk lopen de ontwikkelingen per     topcoöperaties de mogelijkheid
 concern)     zichzelf optimaal te ontwikkelen;
      Leijmpf gaat ten onder, deels
      overgenomen door de DOMO, die 
      na verloop van tijd zowel de Drense 
      als de Groninger zuivel beheerst

E. Het herstructureringsplan

19. Inzet werkgevers bij een eventuele  - Feitelijk lopen de processen  sectorale 
herstructurering:    per concern en is er dus geen

      werkgevers-collectiviteit
20. Opstelling regionale politiek bij het begin - Deze is nauwelijks betrokken bij
 van de herstructurering:    deze sectorale ontwikkelingen
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F. Verloop van de herstructurering 

21. verhouding vakbonden-werkgevers: - De snel toenemende (geografische)
      concentratie van de zuivelproductie 
      schept problemen voor de 
      werknemers. De bonden willen 
      herplaatsingsgaranties voor 
      werknemers bij te sluiten
      zuivelfabriekjes
22. Bemoeienis van de regionale politiek - Allen onderschrijven het belang
 tijdens de herstructurering;     van een sterke zuivelbranche; de
      verschraling van het platteland, als 
      gevolg van de concentratie van de 
      zuivelbereiding lijkt 
      onontkoombaar
23. Opstelling vakbeweging tijdens de  - Geen ontslagen, herplaatsingsplicht,
 herstructurering:    geen loonconcessies, ‘de mensen 
      moeten met de melk mee’.
24. Betrokkenheid van de rijksoverheid - In de loop van de jaren zestig wordt
      de beleidvorming overgedragen aan 
      de EEG.
25. Mobilisatie van de vakbondsleden: - Aarzelend en beperkt
26. Gevoerde acties: - In 1986 breken er stakingen uit:
      voor een goede CAO en tegen 
      teveel flexibilisering en tegen 
      dreigende gedwongen ontslagen. 
      Ook in 1992 breekt een staking uit 
      bij Friesland Frico Domo, zoals het  
      grote noordelijke concern dan heet. 
   - Opnieuw gaat het om de landelijke  
      CAO in het Noorden in combinatie
      met verzet tegen de dreigende 
      sluiting van twee fabrieken zonder 
      garantie op herplaatsing. Er wordt 
      daarvoor een acceptabele oplossing
      gevonden.
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G.      Uiteindelijk resultaat en waardering

27.     Uiteindelijk resultaat: - Het ontstaan van één groot  
      noordelijk zuivelconcern – Frisian 
      Dairy Foods, dat nadien (1997) nog 
      verder groeit door de fusie met De 
      Zuid-Oost Hoek, de Twee
      Provinciën en Coberco 
   - Een Noord-Oostelijk zuivelconcern 
      is dan ontstaan.
28. Is er sprake van verwevenheid met het  - nauwelijks
 sociale conflict Noord-Nederland - Den Haag: 
29. Is er specifiek beleid ontwikkeld door Den  - nee
 Haag in deze sector i.v.m. het sociaal conflict: 
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e. scheepsbouw

A. Algemeen, situatie in de sector

1. Take-off van deze bedrijfstak in Noord-Nederland - Rond 1900
2. Is er sprake van een concentratie van - Ja, langs de kanalen in Groningen 

bedrijven in Noord-Nederland?    en Friesland en in een aantal
      havenplaatsen ontstaan vele kleine
      werven
3. Het aantal bedrijven in Noord-Nederland - De werven die produceren voor de
 rond 1960     kleine handelsvaart worden bij de 
      herstructureringsplannen    
      aangemerkt als werfgroep V. 
      Het gaat om: 14 werven aangesloten
       bij de scheepsbouwvereniging
      Conoship; 5 werven aangesloten bij
      scheepsbouwvereniging Nescos en
      nog 5 lossen werven. Totaal: 24
4.  Soort bedrijven - meest particuliere bedrijven,
 waaronder veel familiebedrijven
5. Belangrijkste afzetmarkten - West-Europese markt
6. aantal werknemers rond 1960 - 2.100 (700 bij 14 Conoshipwerven,
      700 bij 5 Nescos-werven en 700 bij      
      niet-georganiseerde werven)
7. Perspectieven - In de jaren vijftig heerst er slapte
      vanwege internationale over-
      capaciteit; na enkele  jaren trekt de
      markt toch weer aan; wel dreigt er 
      al snel toenemende concurrentie 
      uit lage lonenlanden
8. Betekenis van de sector voor de regio:
 -   sociaal  - belangrijk onderdeel van de
      industrie in centraal-Groningen
      (Hoogezand-Sappemeer en 
      Groningen stad)
 -   economisch - bron van toeleveringsbedrijven,
      sterk vergroeid met de industriële
      bedrijvigheid 
 -   politiek - nationale herstructurering na 1975,
      speelt zich vooral af in 
      West-Nederland. Voor werfgroep V
      bestaat aanvankelijk landelijk 
      slechts beperkte aandacht. 
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B. Aanzetten tot een sectorale herstructurering

9. Eerste debatten over sectorale herstructurering:  - 1975
10. herstructureringsperiode - 1962 stagnatie in de coasterbouw
      wegens wereldwijde overproductie;
      de scheepsbouwconjunctuur trekt
      weer aan in de periode 1964-1970;
      daarna toenemende problemen 
      (vooral Aziatische concurentie).
      Herstructureringsperiode: 1975-1979
11. Aanzetten tot een sectorale herstructurering - Eerste helft jaren zeventig 
      toenemende internationale 
      concurrentie (te beginnen met 
      Japan); herstructurering vooral 
      met het oog op de grote 
      scheepswerven in West-Nederland

C. Uitgangspositie vakbonden in deze sector:

12. organisatiegraad werknemers: - vrij hoog
13. actieverleden binnen de sector - wisselend per bedrijf
14. Karakter meest betrokken bond - De Metaalbond van het NVV en
   - nog meer vanaf 1972 de 
      Industriebond NVV waren zee
      actief op de werven. De 
      mogelijkheden verschilden nogal per
      werf. Bedrijfsafdelingen c.q.
      bedrijfsledengroepen bestonden daar
      al vroeg
15. betrokkenheid vakcentrales: - aanvankelijk niet

D. Uitgangspositie werkgeverrs(organisatie)

16. Is er een branche-vereniging?  - Naast het aangesloten zijn bij
      Conoship (14 kleinere werven,
      onderlinge dienstverlening, inkoop,
      acquisitie en enige staalverwerking,
      vanaf 1972 ondergebracht in Centraal
      Staal) of NESCOS (grote bedrijven,
      gericht op buitenlandacquisitie en
      aankopen van staal) zijn al deze 
      werven ook nog eens aangesloten
      bij de scheepvaartvereniging
      Hoogezand. Dat is de
      werkgeversorganisatie die met de
      vakbonden onderhandelt over de
      arbeidsvoorwaarden enz., de
      vakopleidingen regelt, enz.
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17. Orientatie op continuïteit van  activiteiten: - Ja, vandaar de totstandkoming van
      werfgroep V als aparte groep in de
      herstructurering van de Nederlandse
      scheepsbouw 
18. Collectieve initiatieven voor vernieuwing:  - Beperkt, vanwege de grote
      individualiteit van de scheeps-
      bouwers 

E. Het herstructureringsplan

19. Inzet werkgevers bij een eventuele sectorale  - Het idee bestaat van verdergaande
 herstructurering:    samenwerkingsvormen en/of diverse
      fusies en een afbouw van de totale
      werf- capaciteit met een kleine 20%
20. Opstelling van de regionale politiek bij - Groeiend inzicht in het belang van
 het begin van de herstructurering     de scheepsbouwsector voor de
      industriële structuur van de 
      provincies Friesland en Groningen

F. Verloop van de herstructurering  
   
21. verhouding vakbonden-werkgevers - De grilligheid en onwilligheid van de
      afzonderlijke ondernemers maakten
      het voor de vakbeweging 
      moeilijk vruchtbaar mee te doen aan
      de herstructurering in deze 
      bedrijfstak, al zitten ze in de
      begeleidingscommissie van 
      Werfgroep V. Onder hun handen 
      dreigt de werf gebroeders 
      Suurmeyer te sluiten in 1978  

 
22. Bemoeienis van de regionale politiek  - Via de NOM bestaat er intensief 
      contact tussen de regionale politiek 
      en werfgroep V.
23. Opstelling vakbonden tijdens de herstructurering - zij dringen aan op een snelle
      uitvoering van de plannen
      van werfgroep V, vooral ook
      toen bleek dat de Conoship-werven
      niet wilden fuseren. 
      Zij ondersteunen de totstandkoming
      van Cono Industry Group (CIG), 
      een soort holding van toeleveranciers.
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24. Betrokkenheid van de rijksoverheid: - De herstructurering ging uit van
      de nationale overheid; de plannen
      kregen de vorm van het zo mogelijk
      realiseren van één grote,Noordelijke
      werf. Of anders van twee grote
      holdings: Conoship-Amels en 
      Nescos. Ook  ontstond het idee 
      van een buitendijkse werf, om ook 
      iets grotere schepen (breder dan 
      16 meter) te kunnen bouwen. Zowel 
      in Friesland als in Groningen aasde
      men op realisering van dat laatste
      plan. Dit idee blijkt een soort
      splijtzwam te zijn in de Noordelijke
      scheepsbouw.
25. Mobilisatie van de vakbondsleden - Incidenteel en dan per bedrijf 
      Een grote kadervergadering in 1978,
      gericht op het ondersteunen van het
      idee van de totstandkoming van een
      holding Conoship-Amels, wordt
      geconfronteerd met de dreigende
      sluiting van de werf gebroeders
      Suurmeyer. Het faillissement is op 
      1 juni 1979 een feit.
26. Gevoerde acties: - Uit protest treden de bonden uit de
      begeleidingscommissie om EZ 
      zover te krijgen dat  voor de 
      betrokken 60 werknemers een 
      bijzondere regeling wordt 
      getroffen. Per 10 augustus laat 
      EZ weten aan de sociale
      beleidingscommissie dat dat het 
      geval is.
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G. Uiteindelijk resultaat en waardering
      
27.       Uiteindelijk resultaat: - Eind 1979 resteerde slechts een
      mislukte herstructurering, nadat de
      werkgevers zich hadden 
      teruggetrokken. Woede bij
      de vakbonden. Zij oefenen druk uit 
      op de regionale en landelijke 
      overheden ter blijvende betrokken-
      heid bij deze sector. De rijksover-
      heid steunt de scheepsbouw sinds
      1967 al wel met een een
      renteoverbruggingsregeling. Medio
      1980 komt daar een generieke
      steunmaatregel bij: bij elk 
      afgesloten nieuwbouwcontract 
      wordt door EZ een subsidie verleend.  

     En dat werkt.
      In de periode 1980-1985 blijkt er 
      toch ook beweging in de structuur 
      van de noordelijke scheepsbouw
      te zitten, mede door (financiële)
      problemen bij Niestern-Sanders,
      de omvorming van Cono Industrie-
      groep NV tot Central Industry 
      Group NV en door de actieve, 
      groeiende participatie van de NOM 
      in deze sector (bijvoorbeeld via het
      deelnemen in 1985 in de Friese
      variant van de buitendijkse werf: 
      de Frisian Shipyards CV, dat in 1992
      omgezet wordt in de Frisian 
      Shipyards Welgelegen BV).
28.       Verwevenheid met het sociale conflict 
 Noord-Nederland - Den Haag: - ja
29. Specifiek beleid van Den Haag bij deze 
 sector i.v.m. het sociaal conflict: - ja; het vormen van werfgroep V was
      speciaal gericht op de Noordeljke
      scheepsbouw. Ook het actief 
      betrekken van de NOM kan als een
      toegespitst noordelijk beleid 
      worden opgevat
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Bijlage 2 Lijst van bezochte bedrijven 
 (per bedrijfstak)

0 LANDBOUW EN VISSERIJ

Geen

1. DELFSTOFFEN

Nederlandse Aardolie Maatschappij, Assen (D)

1/2        INDUSTRIE

Attica BV, Oude Pekela (G)
Suiker Unie, Groningen (G)
Plusfood BV, Oosterwolde (F)
Koninklijke Douwe Egberts BV, Joure (F)
Friesland Dairy Foods Nederland BV, Leeuwarden (F)
SCA M”lnycke BV, Hoogezand (G)
KNP BT Graphic Board BV, Sappemeer (G)
Wolters-Noordhoff, Groningen, (G)
Friese Pers BV, Leeuwarden (F)
Akzo Nobel Chemicals BV, Farmsum (G)
Lankhorst Touwfabrieken, Sneek (F)
Purit BV, Klazienaveen (D)
 Akzo Nobel Fibers BV, Emmen (D)
PPG Industries Fiber Glass BV, Westerbroek (G)
Aluminium Delfzijl BV, Farmsum (G)
Prins Dokkum BV, Dokkum (F)
Nacap Nederland BV, Eelde (D)
Philips Domestic Appl. Personal Care BV, Drachten (F)
Philips Domestic Appl. and Personal Care BV, Hoogeveen (D)
Philips Semiconductors BV, Stadskanaal (G)
Niestern-Sander BV, Farmsum (G)  
Batavus, Heerenveen (F)
Frisian Shipyard Welgelegen BV, Harlingen (F)
Fokker Special Products BV, Hoogeveen (D)
Honeywell BV, Emmen (D)
Ned. Produktielab. van Bloedtrasfusie-app.BV, Emmercompascuum (D)
Cordis Europa NV, Roden (D)
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Forbo-Novilon Produktiebedrijven BV, Coevorden (D)
Draka Kabel BV, Emmen (D)
De Vries Kozijnen BV, Gorredijk (F)

4. OPENBARE NUTSBEDRIJVEN

NV Edon Noord, Groningen (G)
NV Nederlandse Gasunie, Groningen (G)

5. BOUWNIJVERHEID EN –INSTALLATIEBEDRIJVEN

Rottinghuis Aannemingsbedrijf BV, Groningen (G)

6. HANDEL, HOTEL- EN RESTAURANTWEZEN, REPARATIEBEDRIJVEN
 VOOR GEBRUIKSGOEDEREN

De Boer Supermarkten BV, Hoogeveen (D)
Recreatiecentrum De Huttenheugte, Dalen (D)

7. TRANSPORT-, OPSLAG- EN COMMUNICATIEBEDRIJVEN

De Bruin Internationaal Transport BV, Surhuisterveen (F)

8. BANK- EN VERZEKERINGSWEZEN, ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

Postbank NV. Leeuwarden (F)
Koninklijke PTT Nederland NV (Holdings), Groningen (G)

9. OVERIGE DIENSTVERLENING

geen
 
    

Een aantal bedrijven in Noord-Nederland zijn wel aangeschreven, maar om uiteenlopende 
redenen niet bezocht.

Avebe, aardappelmeel en zetmeel en derivaten, Groningen (G)
Vroom en Dreesman, Groningen (G)
Theodorus Niemeyer BV, Groningen (G)
Van Wijnen, Gorredijk BV, Gorredijk (F)
AV Diensten BV, Leeuwarden (F)
Ericsson Radio Systems BV, Emmen (D)
Scania Nederland BV, Meppel (D)
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Bijlage 3 Enquête onder 
ondernemingsraadsleden  

Onder het motto ‘onderzoek regionale ontwikkeling’ zijn de OR-leden van de 
bovenvengenoemde bedrijven ook enkele vragen gesteld. De vragenlijst volgt hierbij, als bijlage 3
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Bijlage 4 De gesprekken met de 
voorzitters van de betreffende 
OR’en

Met een wat forse aanpak (diepte-interviews) lukte het om met de meeste voorzitters tot wat diepergaande 
gesprekken te komen. De vragenlijst (hulpmidden bij het vrij open gesprekskarakter) volgt hierna als 
bijlage 4.
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Bijlage 5 Plan voor het Noorden

OVERLEGORGAAN van de drie vakcentrales NVV, NKV en CNV

Plan voor het noorden, 1970

Het inkomensniveau zowel als de werkgelegenheidssituatie in het noorden van het land steken ongunstig 
af bij het algemene beeld in Nederland.
Het is daarom noodzakelijk dat op zeer korte termijn een beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd dat 
gericht is op een snellere sociale en economische ontwikkeling in het noorden.

Zoals ook gebeurd is voor andere gebieden (b.v. Limburg en Rijnmond) dient ten behoeve van het 
noorden een groter beslag te worden gelegd op de algemene middelen. De opbrengsten van aardgas- 
en toekomstige kalium- en magnesiumwinningen dienen in ruime mate ten gunste van het noorden te 
worden aangewend.

De te treffen maatregelen moeten niet louter en alleen zijn gericht op de materiële ontwikkeling van 
het Noorden. Terwille van de leefbaarheid dient aan uitbreiding van rekreatiemogelijkheden, aan 
natuurbehoud en verfraaiing van het landschap, aan verbetering van milieuhygiëne (o.a. door drastische 
bestrijding van de watervervuiling) en bevordering van het kulturele leven een aan verruiming 
van onderwijs- en vormingsmogelijkheden niet minder aandacht te worden geschonken dan aan 
industrialisatie.

De snelle opbouw van zogenaamde centra voor permanente vorming en scholing - bestemd voor 
alle leeftijdsgroepen - moet mogelijk worden gemaakt. De inschakeling van de maatschappelijke 
organisaties, met name de vakbeweging, is daarbij noodzakelijk.
De gemeentebesturen dienen arbeidsrevalidatie en sociaal-kultureeel werk intensief ter hand te nemen 
overeenkomstig de wet werkloosheidsvoorziening (art. 35 en 36).

De sociaal-economische ontwikkeling van het noorden des lands vereist naar het oordeel van het 
Overlegorgaan het treffen van de hieronder volgende maatregelen.
Opgemerkt zij dat het NKV en het CNV daarnaast van mening zijn dat de uitvoering van het plan-
Kikkert (divisie-projekt Ter Apel) een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van Oost-Groningen 
zou betekenen.
Binnen het NVV is de meningsvorming hieromtrent nog niet afgerond.
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1. Verbetering van de infra-structuur met het oog op niet alleen huidige maar juist ook toekomstige 
behoeften:
a. verbetering van de wegverbindingen met het westen, Twente en West-Duitsland, met name:

- de bestaande verbinding Winschoten-Groningen-Heerenveen-Leeuwarden-Afsluitdijk-
Noordzeekanaalgebied met aansluiting op Leeuwarden:

- de bestaande verbinding Groningen-Leeuwarden-Assen-Hoogeveen-Ommen-Twente: 
 aansluiting van deze weg op de verbinding met het roergebied dient zo spoedig mogelijk 

tot stand te komen;
b. verbetering van het openbare streekvervoer (vaker rijden, beter materieel), opdat aan hoge 

eisen met betrekking tot verplaatsbaarheid (werknemers, scholieren) kan worden voldaan. Het 
lijden van verliezen mag geen beletsel vormen;

c. een krachtig regionaal havenbeleid (Eemshaven-Harlingen) in samenhang met een te voeren 
nationaal havenbeleid;

d. vergroting van de woningbouwcontingenten met name in de sektor woningwetbouw ten 
behoeve van krotopruiming, stadssanering en huisvesting van werknemers in nieuwe 
bedrijven.

2. Verbetering van de onderwijsvoorzieningen
a. Versnelde uitbreiding van de Rijksuniversiteit van Groningen en zo mogelijk verplaatsing van 

universitaire instituten naar en vestiging van nieuwe instituten in het noorden: hierdoor wordt 
bovendien de werkgelegenheid in de dienstverlening zowel naar omvang als naar kwaliteit 
sterk bevorderd;

b. vestiging van een hogere technische school in Drente.

3. Aantrekkelijker maken van de bestaande stimuleringsmaatregelen voor vestigingen met groeikracht 
(b.v. premies, garanties op leningen, rentesubsidies).

4. Aanleg van industrieterreinen en werving van ondernemingen dienen door de provincies en 
gemeenten gezamenlijk te worden aangepakt teneinde een gericht beleid en ontwikkeling te 
verkrijgen.

 De ervaringen met het bureau Bloemendaal van de Staatsmijnen zouden hierbij dienstbaar kunnen 
worden gemaakt.

5. Een snelle uitbouw van de organisatie van de arbeidsmarktpolitiek:
a. zo spoedig mogelijk vorming van de Raad voor de Arbeidsmarkt voor het noorden;
b. ontwikkeling van de gewestelijke arbeidsbureaus tot centrale informatie-instanties voor het 

arbeidsvoorzieningenbeleid.

6. Versnelde uitvoering van bestaande rekreatieplannen.

7. Enkele gebieden in het noorden kennen een zeer grote werkloosheid.
 Met name het Fries-Groningse grensgebied, Oost-Groningen en Zuid-Drente dienen daarom 

aangewezen te worden als herstructureringsgebied (zoals Zuid-Limburg en Tilburg), opdat naast 
het hierboven genoemde beleid bijzondere maatregelen kunnen worden getroffen om aan de akute 
problemen tegemoet te komen.
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 Daarbij zal onder meer moeten worden verlangd:
I. het scheppen van nieuwe werkgelegenheid door het aantrekken van grote bedrijven, eventueel 

overheidsbedrijven en -diensten, en/of bedrijven waarin de overheid deelneemt (vergelijk 
DAF in Zuid-Limburg);

II. het veiligstellen van de werkgelegenheid in zwakke bedrijfstakken totdat vervangende 
werkgelegenheid is geschapen.

 Als dit tijdelijke rechtstreekse steun aan bepaalde sektoren zou inhouden, dan moeten zeer 
strikte voorwaarden in acht worden genomen, als b.v.;
a. medezeggenschap van de betrokken werknemersorganisaties
b. goede begeleiding door de overheid
c. radikale reorganisatie van de bedrijfstak en zo nodig planmatige inkrimping van de 

produktie
d. geen bevoordeling van kapitaalverschaffers;

III. bijzondere tegemoetkomingen met betrekking tot scholing en herscholing van werknemers, 
aansluitende op en zo mogelijk vooruitlopende op te scheppen nieuwe werkgelegenheid;

IV. inkomensgarantie ten behoeve van werknemers, die niet geacht kunnen worden, gezien hun 
leeftijd, elders een passende werkkring te vinden.

april 1970

opmaak-definitief.indd   229 07-01-2009   11:17:29



230

opmaak-definitief.indd   230 07-01-2009   11:17:29




