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Provincie stimuleert
Drentse MKB’ers
LEONIE SINNEMA

EMMEN Drentse werknemers
langer inzetbaar en gemoti-
veerd houden. Dat is het doel
van het provinciebrede project
‘duurzame inzetbaarheid’.

,,Drentse werknemers hebben in
vergelijking tot andere provincies
gemiddeld een hoge leeftijd, zijn
vaker ziek, lopen grotere gezond-
heidsrisico’s en hebben een grote-
re kans op baanverlies”, legt Her-
man Idema, directeur van MKB-
belangenorganisatie VPB in Em-
men, de noodzaak van het project
uit.

Aanleiding van het door het
Rijk en de provincie gesubsidieer-
de project is een vorig jaar door
VPB georganiseerd traject, waar-
aan 22 bedrijven meededen. VPB
voerde bij ieder bedrijf een mede-
werkerstevredenheidsonderzoek
uit en de werkgevers werden be-
geleid bij het maken van een plan
om de tevredenheid op de werk-
vloer te verhogen. ,,De problemen
die we tegenkomen zijn divers”,
vertelt Idema. Hierbij valt te den-
ken aan een te laag opleidingsni-
veau, gezondheidsklachten of een

gebrek aan leidinggevende capa-
citeiten. ,,Maar wat we vooral za-
gen is dat communicatie heel be-
langrijk is. Als werkgever moet je
je medewerkers meenemen in je
beslissingen. Zeg wat je doet en
doe wat je zegt”, vertelt Idema.
,,Op die manier blijven medewer-
kers betrokken en gemotiveerd.”

Het project krijgt 250.000 euro
subsidie van het Rijk. De provin-
cie Drenthe legt de overige
149.000 euro bij. De komende tijd
organiseert VPB voorlichtings-
avonden in de hele provincie. ,,We
hopen daar zo’n 180 bedrijven te
spreken”, zegt Idema. Geïnteres-
seerde bedrijven uit de maakin-
dustrie, zakelijke dienstverlening,
agrarische sector, installatietech-
niek of de toeristische sector kun-
nen zich vervolgens aanmelden
voor de algemene voorlichtings-
bijeenkomst, die in april of mei
gehouden wordt.

Bouke Arends, voorzitter van
de arbeidsmarktregio Drenthe en
locoburgemeester van Emmen:
,,Het is goed dat ondernemers be-
reid zijn om te investeren in hun
mensen. Dat is goed voor de eco-
nomie van Drenthe en voor de
werkgelegenheid in deze regio.”


