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Drenthe wil ‘gezond en plezierig werk’
RICHOLD BRANDSMA

EMMEN Gezonder personeel, dat
met plezier werkt en meer produ-
ceert. Drentse bedrijven doen al
twee jaar onderzoek naar duurza-
me inzetbaarheid van personeel.
Eind september wordt duidelijk
wat dat onderzoek oplevert.

Herman Idema, directeur van Ver-
eniging Parkmanagement Bedrij-
venterreinen Emmen (VPB) is een
van de aanjagers van het onderzoek,
dat samen met UMCG is uitgevoerd.
,,Duurzaam inzetbaar betekent niets
anders dan gezond en plezierig wer-
ken’’, zegt hij.

Kern van het verhaal is dat bedrij-
ven zuiniger moeten zijn op het zit-
tende personeel. ,,Daar zit zoveel

kennis. Koester je personeel. Zorg
dat je medewerkers het verschil
kunnen maken.’’

Daar is wel wat voor nodig. Oplei-
den, opleiden, opleiden, zegt Idema.
,,Leren houdt niet op als je van
school komt. Je moet je als mens je
leven lang blijven ontwikkelen. Dat
is een verantwoordelijkheid van de
medewerker, maar zeker ook van de
werkgever. Die moet mensen daarin
faciliteren. Dat is ook zijn belang.’’

Goed opgeleid personeel, dat kan
inspelen op verandering is naar de
mening van Idema van eminent be-
lang. Er komt een automatiserings-
slag aan, weet hij zeker. ,,Productivi-
teit moet omhoog, eentonig werk
moet verdwijnen. Er wordt geauto-
matiseerd. Dan kun je zeggen dat het
banen kost. Nou en? Zeker hier in

Drenthe hebben we vaak toch niet
de juiste mensen om de gaten op te
vullen. We moeten meer produce-
ren, niet door harder te worden,
maar door slimmer te werken.’’

Slimmer werken betekent name-
lijk ook gezonder werken. ,,Waar het
gezellig is, gaat de productiviteit
vanzelf omhoog. Dat betekent: men-
sen opleiden en goede werkomstan-
digheden creëren. Wat in Nederland
vaak gebeurt is dat we alles in een
keer over de kop gooien. Gaan we
het anders doen. Ik kijk vaak naar
Duitsland of Japan. Daar kijken ze el-
ke week even terug om na te gaan
wat er in de nieuwe week beter kan.’’

,,Nee, daarmee leg je geen druk op
mensen. Dan maak je mensen mede
verantwoordelijk voor het wel en
wee van je bedrijf. Wat heeft een

werknemer eraan als het slecht gaat
met een bedrijf? Het is een gedeelde
verantwoordelijkheid van werkge-
ver en werknemer. Vroeger waren
mensen productiemiddelen. kwa-
men ze met busladingen tegelijk
naar de Akzo hier in Emmen. Die
mensen waren op als ze 55 waren,
versleten. Dat moet je niet willen.’’

Slimmer en gezond werken is ze-
ker in Drenthe van belang. ,,In deze
regio roken mensen meer, ze drin-

ken meer, zijn dikker, ongezonder
en laag opgeleid. Een op de zeven
mensen in Zuidoost-Drenthe is laag-
geletterd. Dat moet je niet willen.
Ook als overheid niet. Je moet in die
mensen willen investeren. Investe-
ren in mensen moet doordrenkt zijn
in alles wat je doet. Dat is ook proces-
optimalisatie. Het DNA van Drenthe
is te zwak. Zo kun je het versterken.’’

Dertig bedrijven vulden de afgelopen

twee jaar vragenlijsten in over gezon-

der en slimmer werken. Een aantal

bedrijven ervoer het als een eyeopener,

zegt Idema. In het provinciehuis in

Assen worden 26 september de uit-

komsten gepresenteerd. Aanmelden

kan via office@vpb-emmen.nl
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‘Waar het gezellig
is, gaat de
productiviteit
vanzelf omhoog’


