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Limburg 

 

Iedereen ondernemer 
 

Balen voor Limburg. Net niet de helft van de allochtone jongeren in onze warme, toonaangevende provincie was 

in 2009 werkloos. Ondanks de noeste inspanningen van de Limburgse werkgevers om hen aan een job te 

helpen. Jammer van al die Vlaamse subsidies die de werkgevers via de vele diversiteitsplannen daarvoor 
krijgen. Echt jammer. Het wil maar niet lukken. Maar niet geklaagd: gedeputeerde voor Economie Marc 

Vandeput wil de bedrijven de weg wijzen in het complexe web van maatregelen die de weg naar Younes en 

Aisha versperren. Zodat de werkgevers eindelijk de massa allochtonen kunnen aanwerven die ze willen. Want, 
zo wordt altijd weer gesteld: Limburg zal ze nodig hebben. 
 

Tot daar de gebruikelijke smalltalk. Feit is dat de meeste Limburgse werkgevers geen Vlamingen uit Marokko of 
Turkije op hun werkvloer willen. Daar komen ze, ver van de pers en Jan met de pet, ook ronduit voor uit. Zij 

moeten winst maken, en hebben als belangrijkste leverancier van welvaart geen morele of ethische 
verplichtingen ten opzichte van de maatschappij. Neen: dit is de taak van de scholen en de VDAB. En van de 

allochtonen zelf: dat ze hun arbeidsattitude veranderen. Welzijn komt dan wel vanzelf. 
 

De oplossing? Die is ook bij de werkgevers te vinden, vinden de werkgevers: iedereen gaat voor zichzelf werken 

en wordt ondernemer. Ondanks de wetenschap dat het aantal failliete Limburgse kmo's in 2010 totnogtoe met 

een verbijsterend kwart gestegen is. Hoop doet leven. Daar zijn natuurlijk kostelijke promoacties voor nodig en 
zware subsidies. De provincie Limburg begrijpt dat. Zo krijgt Unizo opnieuw meer dan 200.000euro voor 

startersbegeleiding. De werkgevers vangen in 2011 honderdduizenden euro's Limburgs belastinggeld voor een 
pak van dergelijke projecten en promoacties. Verwacht u na Nieuwjaar alvast aan een vloed nieuwe 

kebabzaken, kappers, garages en pizzeria's. Wie houdt het in de mot: de subsidies aan de werkgevers en de 
duurzame tewerkstelling die zij scheppen? O ja: de werkgevers zelf. 
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