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,,Ik ben teleurgesteld. We moeten
het héle Noorden beter bereikbaar
maken, en dat is meer dan alleen
Groningen.’’ Het humeur van de
Drentse gedeputeerde Henk Brink
(VVD) kreeg het gisteren zwaar te
verduren.

’s Ochtends pleitte Paul de Rook,
wethouder verkeer in Groningen en
lijsttrekker voor D66 bij de uitgestel-
de gemeenteraadsverkiezingen, in
deze krant voor een extra verbin-
ding tussen Groningen en Amster-
dam die geen enkel tussenstation
aandoet. Ook kwam een proef van
de NS in het nieuws, voor een soort-
gelijke snelle verbinding. In deze
proef dient Drenthe ook alleen om
er zo snel mogelijk doorheen te ra-
zen.

Brink: ,,Vooropgesteld: een snel-
lere verbinding is topprioriteit. Daar
pleit ik al jaren voor. Neem de werk-
zaamheden aan het station in Assen.
We werken er aan om het spoor bij
Hoogeveen sneller te maken. Dit
doen we ook uit solidariteit met de
stad Groningen.’’

Brink krijgt bijval van wethouder
Harmke Vlieg (ChristenUnie) van
Assen. Zij liep zich het vuur uit de
sloffen om de renovatie van het sta-
tion in Assen zo goed mogelijk te la-
ten verlopen. ,,Je kunt niet een hele
provincie overslaan’’, zegt ze. ,,Zeker
niet nu we zoveel hebben geïnves-
teerd in het station van Assen. Ik zie
dit toch vooral in het kader van de
verkiezingen in Groningen. Ik neem
dit dus niet zo serieus.’’

De Rook erkent dat hij zijn plei-
dooi als lijsttrekker heeft geschre-
ven. Maar hij wil het plan wel door-
zetten, mocht hij na de verkiezingen
wethouder blijven. ,,Het kost hon-
derden miljoenen om het spoor ge-
schikt te maken voor hogere snelhe-
den. Dit is relatief goedkoop en elke
stop op een station kost zeker drie
minuten.’’

De Drentse bestuurders stellen
dat het plan de solidariteit in het
Noorden op het spel zet. ,,Groningen
is misschien wel te vaak solidair ge-
weest’’, reageert De Rook. ,,Ten koste
van de stad zelf. Ik kan niet bij top-
man Roger van Boxtel van de NS
pleiten voor een snellere verbinding
als ik deze optie niet op tafel leg.’’

‘Groningen zet Drenthe in de kou’
HILBRAND POLMAN

GRONINGEN/ASSEN Een snelle trein
tussen Groningen en Amsterdam
die Assen voorbij zoeft? Dat nooit,
zeggen Drentse bestuurders.

De aardbevingsproblematiek heeft
niet alleen scheuren veroorzaakt in
de huizen van mensen, maar kan
ook van invloed zijn op de mentale
gesteldheid van bewoners in het
aardbevingsgebied. De bijdrage van
een ton voor psychische verzorging
zit in de eerste 50 miljoen euro die is
klaargezet voor Groningen.

Het Rijk heeft in overleg met de
bevingsregio een scala aan maatre-
gelen op papier gezet. Ze vormen de
aanzet voor het Nationaal Program-
ma Groningen, waar 1,15 miljard eu-
ro voor is gereserveerd. Het geld is
bedoeld als compensatie voor de so-
ciale- en economische schade die
Groningen leidt door de gevolgen
van de gaswinning. Gedacht wordt
aan de financiering van plannen die
woningen aardgasvrij kunnen ma-
ken. Ook zijn er miljoenen voor ini-
tiatieven voor de verbetering van de
leefomgeving. pagina 22

Geestelijke zorg voor
gedupeerden gaswinning
DEN HAAG Er komt geld voor extra
geestelijke verzorgers die gedu-
peerden van de gevolgen van de
gaswinning en de bevingen onder-
steuning kunnen bieden.

ADVERTENTIE

GRONINGEN Kickbokser Rico Verhoeven (rechts) staat tegenover beursorganisator Michiel Elzinga in een staredown tijdens de opening van de Promotiedagen in het

Groningse Martiniplaza. Tijdens een staredown is het de bedoeling om je tegenstander mentaal uit te schakelen. De bezoekers van de beurs voor de zakelijke branche

luisterden ademloos naar de vechtsporter. Meer hierover op pagina 13. FOTO CORNÉ SPARIDAENS

Rico Verhoeven opent Promotiedagen
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In 2010 bestond de top van de loon-
lijst nog voor 15 procent uit vrou-
wen. Het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS), dat de jongste cijfers
aanlevert, constateert dat vrouwen
in leidinggevende posities ook op
salarisgebied met een inhaalslag be-
zig zijn. De onderzoekers houden
wel een slag om de arm, al was het

maar omdat er geen algemeen er-
kende definitie van het begrip ‘top-
verdiener’ is.

Voor het onderzoek heeft het CBS
gekeken naar de 0,2 procent best be-
taalde banen in Nederland, bij be-
drijven en instellingen met meer
dan 500 werknemers. Vervolgens is
vastgesteld of de topverdiener een
man of een vrouw was. ,,Zo berekend
telde Nederland in 2017 bijna 6600
topverdieners’’, aldus het CBS. ,,Het
aantal vrouwen onder de 6600 top-
verdieners nam de afgelopen zeven
jaar toe, terwijl het aantal mannen

wat afnam.’’ In 2017 was de man/
vrouw-verhouding op de werkvloer
nagenoeg gelijk.

Een uitzondering vormden de
grote bedrijven en instellingen: daar
werkten over het algemeen (iets)
meer vrouwen dan mannen, en dat
is al jaren zo. Dit is voor het CBS het
bewijs dat er wel degelijk iets aan het
veranderen is aan het loonfront:
,,Terwijl het aandeel vrouwen op de
werkvloer dus vrijwel gelijk bleef,
steeg het percentage vrouwen onder
de topverdieners wél substantieel:
van 15,0 naar 20,4.’’

De zorg is van oudsher een vrou-
wenbolwerk. In 2017 bezetten vrou-
wen hier 84 procent van de banen en
30 procent van de best betaalde ba-
nen. Met 34 procent lag het aandeel
vrouwelijke topverdieners bij 500-

plusorganisaties in de overige
dienstverlening overigens nog iets
hoger, terwijl vrouwen hier maar 57
procent van de werkvloer uitmaken.

Onder de overige dienstverlening
vallen activiteiten van belangenver-
enigingen, reparatie van computers
en andere consumentenartikelen,
en andere activiteiten op het gebied
van persoonlijke dienstverlening
die niet elders zijn ingedeeld. De
bouw is de bedrijfstak met de minste
vrouwen. Hier is ook het kleinste
percentage vrouwen onder de top-
verdieners te vinden.

Vrouwen halen mannen iets in
VOORBURG Het aantal vrouwen met
een topsalaris neemt gestaag toe.
Vorig jaar was 20 procent van de
topverdieners van het vrouwelijk
geslacht.

Een op de vijf
topverdieners
op dit moment
is een vrouw

A
mbitie? Ga naar Oldambt.
De gemeente wil in 2022
de meest mkb-vriendelij-
ke gemeente van Gronin-

gen zijn. Wethouder Erich Wüncker
is nog niet zo lang in functie. Maar
de daadkracht spat eraf: minder re-
gels, betere communicatie en min-
der lasten.

Het gaat ook op voor Wünckers
evenknie Joost van Keulen in Gro-
ningen. De wethouder ziet de ge-
meenteraadsverkiezingen op 21 no-
vember snel naderen en wil door.
,,Want in Groningen gaat al veel
goed, maar het is nog lang niet af.’’
Van Keulen roept het bedrijfsleven
op talent in de regio vast te houden
en studenten al vroeg in hun studie
uit te nodigen.

Niet om vervelend te zijn, maar in
Oldambt (weer Oldambt) doen ze
dat al. In innovatiewerkplaatsen
worden problemen van bedrijven
ingezameld. Studenten uit Gronin-
gen, maar ook uit Duitsland, worden
vervolgens gevraagd naar de ge-
meente te komen en te werken aan
een oplossing. ,,We proberen zo ook
een oplossing te vinden voor de
krimp in ons gebied’’, zegt beleids-
ambtenaar Dick Heesterbeek van
Oldambt. Samen met Jannie Roze-
ma van de Hanzehogeschool en een
aantal studenten bemant hij de
stand.

De Promotiedagen, het zijn, zoals
organisator Michiel Elzinga zegt,
dagen om contacten te onderhou-
den. Om kennis te maken en op te
doen.

Kennismaken. Bijvoorbeeld met
ondernemers als Wouter Zijlstra.
Zijn ambitie is is om wifi waar dan
ook en hoe dan ook sneller te ma-
ken. Hij richtte zijn bedrijf Slimmer
wifi op en heeft al aan flink wat ver-
bindingsfrustratie een einde ge-
maakt.

Het gebeurt ook op de Promotie-
dagen. Starters geboederlijk naast
meer gevestigde bedrijven. ,,Het
MKB is en blijft de ruggengraat van
de economie’’, zegt Van Keulen.

Al die bedrijven hebben gemeen-
ten nodig om faciliteiten te creëren.
En dus wemelt het op de verschillen-
de gemeentepleinen van de bestuur-
ders. De stand van nieuwe gemeente
Het Hogeland wordt een trekker ge-
noemd. Burgemeester Marijke van
Beek van Eemsmond tweet dat ze er
trots op is. Erica van Lente heeft am-
bitie getoond. Ze is nu de tijdelijk
burgemeester van Bedum. Ze wordt
de permanente burgemeester van
Dalfsen.

Het Hogeland afficheert zich
graag met ruimte. Wie kan daarover
beter vertellen dan astronaut André
Kuipers.

Een hal verder geniet bijna het
voltallige college van B en W van

Leek de lunch op het plein van Wes-
terkwartier. Voor burgemeester Be-
rend Hoekstra zit het er straks op.
Hij gaat met pensioen. Voor de wet-
houders Karin Dekker en Hans
Morssink is dat voorlopig nog wat

minder duidelijk.
Maar de showstopper is toch echt

Rico Verhoeven. In Martiniplaza
etaleert hij zich als ondernemend
sporter. Hij vertelt over zijn leven en
hoe hij zijn doelen bereikte en be-
reikt. En waarom hij niet meedoet
aan een tv-programma als Sterren
springen. ,,Dat betaalt echt heel
goed hoor. Maar Rico in een Speedo
plat op zijn buit te water. Nee, dat is
niet Rico.’’

Of praten beter dan slaan is? Bij
Verhoeven is het de vraag. Mis-
schien moet je het anders zeggen:
dat Verhoeven op het hoogste spor-
tieve niveau tegenstanders een kop-
je kleiner maakt is goed. Dat hij een
volle zaal drie kwartier boeit is per-
fect.

Acteur Marcel Hensema zal van-
ochtend met zijn voorstelling over
de noordelijke ondernemer flink
ambitie moeten tonen om de herin-
nering aan de kickbokser uit Bra-
bant weg te poetsen.

Ambitie is: niet goed, maar perfect

RICHOLD BRANDSMA

Rico Verhoeven spreekt. De zaal luistert ademloos. FOTO CORNÉ SPARIDAENS

Niet goed, maar
perfect. Zo moet
het zijn. Kickbok-
ser Rico Verhoe-
ven legt de lat
hoog bij de start
van de Promotie-
dagen in Martini-
plaza. Op zoek
naar ambitie op
de beurs.

CIRCUIT

Naast netwerken en kennis opdoen

worden op de Promotiedagen ook

prijzen uitgereikt. Gistermiddag was

het direct tijd voor de Groningse

Ondernemers Challenge. Onderne-

men met een impact op de maat-

schappij. Nadenken over oplossingen

voor kwesties als armoede, eenzaam-

heid en (on)gezondheid. Voor de

challenge leverden ondernemers 70

ideeën in en uiteindelijk 30 concrete

projecten. Het leverde twaalf finalis-

ten op. Een vakjury koos uiteindelijk

drie winnaars die elk 5000 euro te

besteden te krijgen.

De winnaars zijn Oma’s Soep - Over-

gewaaid uit Amsterdam. Jongeren die

samen met ouderen soep maken en

daarbij gebruik maken van ingrediën-

ten die de supermarkt niet meer kan

verkopen.

FitGaaf - Zorgen voor een gezondere

omgeving en gezondheid van kinde-

ren en ook hun ouders.

Avhaal - Klussen voor studentenhui-

zen, maar ook ouderen en hulpbehoe-

venden.

Met de challenge hoopt Groningen

ondernemers in te laten zien hoeveel

invloed ze kunnen hebben.

Winnaars Ondernemers Challenge


