Samenwerking voor meer banen in de regio

Regionaal sectorplan ‘Vierkant voor Werk’ als eerste goedgekeurd
Het Rijk heeft het sectorplan ‘Vierkant voor Werk’ als eerste regionale sectorplan
goedgekeurd. In het sectorplan hebben werkgevers, gemeenten, provincie, UWV en
vakbonden uit de Arbeidsmarktregio Drenthe en de gemeente Hardenberg projecten
voorgesteld om meer banen in de regio te krijgen en te behouden. Het Rijk heeft hiervoor
nu ruim drie miljoen euro beschikbaar gesteld. Met de goedkeuring van dit sectorplan is
er geld beschikbaar voor werkgevers om bijvoorbeeld hun personeel bij- of om te scholen.
Ook kunnen mensen met een uitkering een opleiding of cursus volgen, met behoud van
hun uitkering. De uitvoering gaat dit najaar van start.
Bij het opstellen van het sectorplan is de vraag van de werkgevers leidend geweest. Met de Stichting
Werk in Beweging, waarin werkgevers vertegenwoordigd zijn, zijn de acties in het sectorplan opgesteld.
Doel is om de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren.
Wethouder René de Vent van de gemeente Hardenberg is blij met het resultaat van de samenwerking in
de regio: “Het sectorplan biedt werkgevers volop mogelijkheden om een impuls te geven aan
werkgelegenheid en het voorkomen van werkloosheid. Ook voor de gemeente Hardenberg is dit een
mooie kans om er samen met onze partners in de gemeente en het ATC/Dienstenbedrijf voor te zorgen
dat meer inwoners van de regio een baan kunnen krijgen en aan het werk kunnen blijven.”
Vierkant voor Werk
De goedkeuring van het sectorplan is het eerste grote succes van het actieplan Vierkant voor Werk.
Vanuit dit plan werken de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen samen voor
behoud en uitbreiding van het aantal banen. Binnen drie jaar tijd willen de gemeenten de werkloosheid
in de regio terugbrengen.
Het sectorplan Vierkant voor Werk is een samenwerking tussen Stichting Werk in Beweging,
gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hardenberg, Hoogeveen, MiddenDrenthe, provincie Drenthe, UWV, FNV, CNV en VNO-NCW.
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