>> Werk, de motor
voor Assen
In aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen ben ik naar
een debat voor ondernemers geweest.
Een van de thema’s was de arbeidsmarkt
in Assen. Vertegenwoordigers van alle
politieke partijen deden een pitch van twee
minuten waarin belangrijke onderwerpen als
werkgelegenheid en ondernemersklimaat
aan bod kwamen. De Christen Unie had
als enige partij onderzoek gedaan naar het
ondernemersklimaat in de binnenstad. Het
rapportcijfer dat de ondernemers hieraan
geven is een 6,3.
Twee belangrijke vragen kwamen in mij op:
hoe zit het eigenlijk met de werkgelegenheid
in Assen en wat doet de gemeente Assen
om die te bevorderen? In zijn algemeenheid
is de werkgelegenheid de afgelopen
vier jaar afgenomen en zijn er meer
werkzoekenden bijgekomen. Uit de Drentse
werkgelegenheidscijfers blijkt dat van de
HEMA-gemeenten Assen het afgelopen
jaar de enige positieve uitzondering is met
een lichte groei van werkgelegenheid. Feit
is dat er nog steeds een behoorlijke groep
werkzoekenden is in Assen. Het lijkt net alsof
er geen kansen voor werkzoekenden liggen.
Maar schijn bedriegt: de arbeidsmarkt is
altijd in beweging.
De nieuwe raad zal er alles aan moeten
doen om het ondernemersklimaat zo
goed mogelijk te ondersteunen. Het
zijn de ondernemers die banen creëren.
Meer ondernemers betekent meer
werkgelegenheid.
Hoe krijgen we de werkgelegenheid in Assen
weer van de grond? Het nieuwe college zal
innovatieve bedrijvigheid moeten aantrekken
en ondernemers moeten stimuleren om zich
daarop te richten.
Ypsylon begeleidt mensen naar de
arbeidsmarkt én ondersteunt ondernemers
bij het ontdekken van nieuwe markten
en nieuwe kansen. Banen zijn de motor
voor de economie van Assen: nieuwe
werkgelegenheid is goed voor de
werkzoekende, voor de ondernemers
én goed voor de gemeente. Ik wens
de gemeenteraad en het college van
Burgemeester en Wethouders heel veel
succes met deze uitdaging!
Stuur een mail naar info@ypsylon.nl of
bel ons voor een oriënterend gesprek
op 0592-308458.
Romeo Charmes,
Directeur en management consultant
Ypsylon is een full service partner in advies, begeleiding en
uitvoering van Human Resource Management (HRM).
Ypsylon werkt met een concept dat een verbinding legt
tussen de ontwikkeling van uw bedrijf en uw medewerkers.

