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Drentse werknemers haken af
RICHOLD BRANDSMA

ASSEN Drentse werkgevers moeten
serieus aan de slag met hun perso-
neel. Bijna de helft van de Drentse
werknemers verwacht voor het
pensioen (67 jaar) af te haken.

Dat blijkt uit resultaten van het on-
derzoek naar duurzame inzetbaar-
heid, dat woensdag in het provincie-
huis in Assen werd gepresenteerd.
Het onderzoek vormde het slotstuk
van het project ‘Duurzame Inzet-
baarheid. Zo doen we dat in Dren-
the’.

Tientallen bedrijven werkten mee
aan het onderzoek dat het afgelopen
jaar onder andere door het UMCG is
uitgevoerd. Het project beoogt men-
sen op een goede manier aan het
werk te houden. Om dat te bereiken,
is voortdurend opleiden een voor-
waarde, maar ook plezier in het werk
en de mogelijkheid om werk en pri-
vé te combineren.

De cijfers van het onderzoek on-
derstrepen de noodzaak voor veran-
dering. Hoewel een grote groep
Drentse werknemers gezond is en
zich goed in staat voelt het dagelijks
werk te verrichten, ziet Herman Ide-

ma, leider van het project, een forse
groep mensen die niet goed in hun
vel zit.

8 procent van de Drentse werkne-
mers is bijvoorbeeld negatief over
de gezondheid, 5 procent vindt het
mentaal moeilijk om het werk vol te
houden, 13 procent heeft lichamelij-
ke klachten.

Ruim de helft van het Drentse
werkvolk kampt met overgewicht
dan wel obesitas en 43 procent ver-
wacht af te haken vóór de pensioen-
gerechtigde leeftijd van 67 jaar.

We moeten daarom slagen gaan
maken, zegt Idema. Hij is directeur

van Vereniging Parkmanagement
Bedrijventerreinen Emmen. ,,Van de
Drentse werknemers is één op de zes
om wat voor reden niet gelukkig. Als
zij uitvallen, ontstaat een groot pro-
bleem. We hebben in deze regio niet
het personeel om de gaten die dan

ontstaan op te vullen. Bedrijven
hebben nu al grote moeite vacatures
te vervullen.’’

Met andere Drentse parkmanage-
mentorganisaties wil Idema probe-
ren bedrijven de helpende hand toe
te steken om het personeel tevre-
den, gezond en gelukkig te houden.
,,We moeten aan de slag om de BV
Drenthe in stand te houden.’’

Idema gaat wat dat betreft gretig
in op de uitnodiging van de gedepu-
teerde Cees Bijl. De provincie Dren-
the is met onder andere vakbonden,
Arbeidsmarktregio en MKB drager
van het project.

‘We moeten aan
de slag om BV
Drenthe in stand
te houden’


