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DOZENSCHUIVERS 
 
informatiebron 1  
 
Waarde van de Nederlandse uitvoer van goederen in 2002 ( x € miljard) 
 

 
 
uitvoer van in Nederland 
geproduceerde goederen 

wederuitvoer 

landbouw- en visserijproducten 10,8   3,7 
voedings- en genotmiddelen 27,7   2,8 
aardolieproducten 10,6   2,2 
chemie, rubber en kunststoffen 28,5 13,2 
elektrotechnische producten   9,5 42,2 
overige goederen 46,9 28,4 
 ====== + ====== + 
totaal 134,0 92,5 

 
 
informatiebron 2 
 
Wederuitvoer van goederen in Nederland (2002) 
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DE GULDEN WAS VAN ONS ALLEMAAL 
 

informatiebron 3 
 
Stijging consumentenprijzen ten opzichte van voorgaande periodes in procenten 
 
Bestedingen aan 2001 2002 2003 2003 
    1e kwartaal 2e kwartaal 
voedingsmiddelen    7,0    3,6    1,2    3,7 
alcoholhoudende dranken en tabak    6,7    5,0    6,1    4,2 
kleding en schoeisel    1,8    3,1   -3,6   -2,9 
huisvesting, water, gas en elektra    5,0    3,3    3,6    3,7 
stoffering en huish. apparaten    5,4    3,8    2,9    2,3 
gezondheid    2,9    2,5    2,3    1,7 
vervoer    2,7    2,0    4,8    2,0 
communicatie   -0,9    2,2    1,5    2,3 
recreatie en cultuur    3,2    1,8    0,9    0,2 
onderwijs    3,3  12,0    3,2    4,1 
horeca    5,8    6,6    3,1    2,3 
diverse goederen en diensten    4,5    5,1    3,3    2,9 
consumptiegebonden belastingen/ 
overheidsdiensten    1,6    2,1    4,3    4,3 
consumptie in het buitenland    2,9    3,0    4,2    2,6 
Totaal ‘boodschappenmandje’ 
bestedingen consument (CPI)    4,2    3,2    2,6    2,3 
 
 
Stijging kostprijs horeca ten opzichte van voorgaande periodes in procenten 
 
 2001 2002 2003 2003 
    1e kwartaal 2e kwartaal 
kostprijsindicator horeca (HEKPI) 6,5 4,3 3,2 3,5 
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LET OP DE CONCURRENT 
 
informatiebron 4 
 
Ontwikkeling CAO-lonen per uur, procentuele stijging ten opzichte van 
het voorgaande jaar 
 

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

CAO-loonstijging minus inflatie
CAO-loonstijging

Legenda:

% verandering
t.o.v.

voorgaand jaar

 
 
 
informatiebron 5 
 
Cartoon over loonmatiging 
 

 
 
bron: Dagblad van het Noorden; tekenaar: Tom Janssen 
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BIOLOGISCH … ECHT WEL LOGISCH? 
 
informatiebron 6  
 
Uit de krant: 
 
Biologische landbouw groeit als kool! 
De biologische landbouw maakt een 
stormachtige groei door. Tussen 1986 en 1994 
groeide het aantal biologische 
landbouwbedrijven met méér dan 80%. Nog 
eens acht jaar later, in 2002, is dat aantal meer 
dan verdrievoudigd. Biologische landbouwers 
gebruiken geen kunstmest en geen pesticiden, 
de legbatterijen zijn afgeschaft, genetische 
manipulatie is niet toegestaan en het vee krijgt 
veel meer ruimte.  
 

De handel in biologische producten is de laatste 
jaren sterk toegenomen. Consumenten kiezen 
steeds vaker voor EKO-producten. Het 
Ministerie van Landbouw biedt boeren dit jaar 
20 miljoen euro om over te stappen op de 
biologische werkwijze. Voorzitter R. Beckers 
van Platform Biologica vindt dat te weinig. Zij 
zegt dat er minstens 75 miljoen euro nodig is. 
Boeren die  omschakelen hebben subsidies van 
de overheid hard nodig. Wat ook helpt zijn de 
‘groene leningen’ tegen een lagere rente van de 
banken. 
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WERKEN OF NIET? 
 
informatiebron 7 
 
Wettelijk bruto minimum(jeugd)loon 
 

(op basis van 38-urige werkweek) 
Percentage 
minimumloon per maand per week per dag 

Bedragen in euro's     

23 jaar 100% 1264,80 291,90 58,38 

     

Minimumjeugdloon in % van bedrag 23 jaar     

22 jaar 85%    

21 jaar 72,5%    

20 jaar 61,5%    

19 jaar 52,5%    

18 jaar 45,5%    

17 jaar 39,5%    

16 jaar 34,5%    

15 jaar 30%    

 
 
informatiebron 8 
 
Uit de CAO voor de glastuinbouw: functies 
 
Functiebeschrijvingen 
functiegroep functies in de ondersteuning functies in de glastuinbouw 
A ------- ------- 
B1 medewerker huishoudelijke dienst inpakker 

medewerker teeltvoorbereiding 
oogstmedewerker 

B2 ------- sorteerder 
C medewerker kantine 

orderverzamelaar 
productiemedewerker 
 

D vorkheftruckchauffeur 
logistiek medewerker 

teeltmedewerker A 

E administratief medewerker 
laboratorium medewerker 
telefoniste / receptioniste 

teeltmedewerker B 

F chauffeur binnenland 
algemeen technisch medewerker A 
boekhoudkundig medewerker 

zelfstandig teeltmedewerker 

G algemeen technisch medewerker B 
onderhoudsmonteur 

specialist gewasbescherming 

H boekhouder 
hoofd logistiek 

teeltspecialist 
teeltchef 
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informatiebron 9  
 

functiegroep leeftijd 
B1 B2 C D E F G H 

         
15 536 569 662 704 740 776 807 838 

 
16 603 641 745 792 832 873 908 943 

 
17 670 712 828 880 925 970 1009 1048 

 
18 804 854 994 1055 1110 1164 1211 1257 

 
19 938 996 1159 1231 1295 1358 1412 1467 

 
20 1072 1139 1325 1407 1480 1552 1614 1676 

 
21 1206 1281 1490 1583 1665 1746 1816 1886 
 
bron:  CAO voor de glastuinbouw: bruto maandlonen (€) jeugd tot 22 jaar 
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BETER OP DE FIETS! 
 
informatiebron 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor onze afdeling verkoop zoeken wij: 
 
Fulltime medewerker afdeling verkoop (M / V) 
- u werkt mee aan het opzetten van advertentiecampagnes. 
- bezoeken van vakbeurzen om de export te vergroten. 
 

Voor de functie geldt: 
- relevante opleiding op mbo-niveau. 
- (ruime) ervaring in een soortgelijke functie 
- ‘iets met fietsen hebben’ 
- goede beheersing van de Engelse taal 
 
Wij bieden: 
- goed salaris volgens de geldende CAO 
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
- prettige werksfeer 

 
U kunt uw sollicitatie met C.V. 
sturen naar: 
Koninklijke Gazelle B.V.  
Postbus 1  
6950 AA DIEREN 
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NOORD-NEDERLAND WIL WERKEN 
 
informatiebron 11 
 
Zaterdag 14 december 2002 
pagina 1 speciale weekendbijlage 
 

DAGBLAD
NOORDEN

VAN
HET

 
 
 
Vandaag de aangekondigde speciale weekendbijlage over de werkloosheid in ons hoge Noorden.  
Deze bevat cijfers over de stand van zaken. Verder worden er twee mogelijkheden besproken om 
de werkloosheid te bestrijden. Als eerste de aanleg van de Zuiderzeelijn. Als tweede komt 
professor Oosterhaven aan het woord. “Het Noorden kiest zelf voor de hoge werkloosheid”, is één 
van zijn prikkelende uitspraken.  
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Aanleg Zuiderzeelijn. 
Eén van de mogelijkheden iets aan de hoge werkloosheid in het Noorden te doen, is de aanleg 
van de Zuiderzeelijn. Het betreft hier een snelle verbinding tussen het Noorden en de Randstad. 
De Zuiderzeelijn is voornamelijk bedoeld voor het personenvervoer. Uit onderzoek blijkt dat de 
aanleg van de Zuiderzeelijn positieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in het Noorden.
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pagina 2 speciale weekendbijlage 
 
Lonen in Noorden 7 procent lager dan in Randstad 
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Professor Oosterhaven legt het nog één keer uit:     
 
‘Lonen in het Noorden moeten nóg verder omlaag.’ 
 
“Het Noorden heeft de keuze tussen hogere werkloosheid of lagere lonen. Op landelijk  
niveau is bijna iedereen wel overtuigd van loonmatiging. Het argument is dat zo de  
concurrentiepositie verbetert. Voor het Noorden is het effect op de werkgelegenheid  
nog gunstiger, want afzet in de rest van Nederland is voor het Noorden ook export.” 
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