
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 8 november 2022  
Ons kenmerk 45/5.5/2022001733  
Behandeld door team Economie (0592) 36 55 55  
Onderwerp: Evaluatie subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij treft u, ter informatie, de evaluatie van de subsidieregeling Human  
Resource mkb Drenthe (‘HR-regeling Drenthe’) aan.  
 
Achtergrond  

Drenthe werkt aan het scheppen en behouden van werkgelegenheid door het 
ontwikkelen van een duurzame en robuuste economische structuur. Een belang-
rijke voorwaarde hiervoor is een arbeidsmarkt in balans waar voldoende goed 
opgeleide mensen werken. In dit kader zet de provincie al een aantal jaren in op 
het aanmoedigen van werkgevers om te investeren in de ‘inzetbaarheid’ van hun 
medewerkers.  
 
Met name de kleinere bedrijven, welke zorgen voor een groot deel van de werk-
gelegenheid in Drenthe, kunnen hiertoe een extra zetje in de goede richting ge-
bruiken. Om hun in staat te stellen een toekomstgericht personeelsbeleid te gaan 
voeren, hebben we van februari 2019 tot en met 31 december 2021 de subsidie-
regeling Human Resource mkb Drenthe opengesteld.  
 
Deze subsidieregeling was één van de voorgestelde maatregelen in het kader van 
de ‘Uitwerking motie 2017-09: Aanpak mismatch Arbeidsmarkt en Onderwijs’ en 
had als doel om mkb-ondernemers aan te moedigen een toekomstgericht profes-
sioneel personeelsbeleid te voeren en te investeren in de 'inzetbaarheid' van hun 
medewerkers. Het subsidieplafond was € 500.000,-- en de uitvoering was belegd 
bij het SNN.  
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Evaluatie  

In het voorjaar van 2022 hebben wij adviesbureau ERAC BV de opdracht gegeven 
om de HR-regeling Drenthe te evalueren. Tevens is het bureau gevraagd ons op 
basis van de evaluatie te voorzien van verbetermogelijkheden en aanbevelingen 
voor een mogelijke toekomstige regeling. Met deze brief informeren wij u over 
de uitkomsten van deze evaluatie.  
 
Daarmee volgen wij ook de aanbeveling van de Noordelijke Rekenkamer1 om  
vaker ex-ante- of ex-postevaluaties van structuurversterkende programma’s en 
projecten op te stellen.  
 
Resultaten in het kort: 

De projectresultaten laten zien dat er in totaal 118 aanvragen zijn ingediend, 
waarvan 79 aanvragen inmiddels zijn vastgesteld, 16 aanvragen zijn nog in uit-
voering. Van het beschikbare bedrag ad € 500.000,-- is in totaal € 405.271,-- aan 
subsidie vastgesteld en € 78.095,-- is nog in uitvoering. Ten opzichte van het bud-
get is 96,7% benut. De totale impuls (omvang kosten) van vastgestelde en be-
schikte projecten (nog in uitvoering) is € 1.009.760,--.  

 
De subsidie is gebruikt voor onder meer: het opstellen van/of de implementatie 
van een strategisch HR-beleidsplan; het voorbereiden op en verwerven van erken-
ningscertificaten op personeelsgebied, waarbij het personeelsbeleid voor de ge-
hele onderneming in kaart is gebracht en het door de deskundige in kaart laten 
brengen wat de inzetbaarheid van een de medewerker is; het opstellen van een 
plan om de inzetbaarheid te verhogen en het begeleiden bij de uitvoering van 
dit plan.  
 
De respondenten geven aan dat met de subsidie onder meer professionalisering 
van de organisatie en HR zaken verbeterd zijn door meer structuur; meer des-
kundigheid bij de leidinggevende medewerkers en het personeelsverloop is  
gedaald/verzuim is gedaald/ lagere looptijd van dienstverbanden.  
 
Tot slot 
Wij onderschrijven de uitkomst van de evaluatie en zijn verheugd dat deze re- 
geling de gewenste  resultaten heeft bereikt. Alle bedrijven die gebruik wilden 
maken van deze voorziening hebben de kans gehad dit te doen en zijn over- 
wegend tevreden. Dat is een mooi resultaat.  
Tevens ervaren wij ook de praktische aanbevelingen van de evaluatie als positief. 
Zo bevelen de onderzoekers bijvoorbeeld aan, om bij toekomstige provinciale  
regelingen meer aandacht te hebben voor de communicatie. Deze aanbeveling 
zullen wij ter harte nemen.  
 
  

 
1 Noordelijke Rekenkamer: ‘Werkt het?’ Onderzoek naar de raming en toerekening van werk- 

gelegenheidseffecten van structuurversterkende projecten, nov. 2018 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
Bijlage Evaluatierapport subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe 
 
md/coll. 
 





Over deze publicatie 
De provincie Drenthe heeft ERAC opdracht gegeven voor het uitvoeren van de evaluatie van de Subsidieregeling Human 

Resource mkb Drenthe ('HR-regeling Drenthe). Provincie Drenthe heeft gevraagd de volgende deelvragen te 

beantwoorden: 

1) Welke relevantie heeft de regeling voor mkb-ondernemers?

2) Heeft de regeling bijgedragen aan de doelstellingen om mkb-ondernemers aan te moedigen een toekomstgericht
professioneel personeelsbeleid te voeren en te investeren in de 'inzetbaarheid' van hun medewerkers?

3) Voorziet de regeling in de behoefte bij het mkb in Drenthe?

4) Zijn er aanbevelingen voor een vervolg op de huidige regeling?

Behalve de beantwoording van bovenstaande deelvragen, richt deze evaluatie zich op de ervaringen van de 'gebruikers' en 

op praktische aanbevelingen voor een eventueel vervolg. Hierbij ligt de nadruk niet op de uitvoering van de regeling door 

SNN. De resultaten zijn verkregen via het uitzetten van een online enquête, met daarbij data analyse en documentstudie. 

Gezien de relatief geringe omvang van het aantal aanvragers, is de volledige onderzoekspopulatie bevraagd via een online 

toelichting op de onderzoeksmethode en interventielogica is terug te vinden in Bijlage 1. 
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De HR-regeling Drenthe 
Doel en doelgroep 

De subsidie is bedoeld voor ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe. De regeling heeft het 

stimuleren van mkb'ers op het gebied van HR als doel. Door de regeling krijgen deze ondernemers de kans hun 

personeelsbeleid te professionaliseren en te investeren in de inzetbaarheid van de medewerkers. Dit draagt bij aan het 

vestigingsklimaat, aan werkgelegenheid en aan de kwaliteit van werkgeverschap in het mkb. 

Waarvoor konden mkb'ers subsidie krijgen? 

Mkb'ers kunnen een onafhankelijke deskundige inschakelen voor: 

• Het opstellen van een strategisch HR beleidsplan

• Het voorbereiden op en verwerven van erkenningscertificaten op personeelsgebied

• Het in kaart brengen wat de inzetbaarheid van de medewerker is

• Het opstellen van een plan om de inzetbaarheid van de medewerker te verhogen

Ook is subsidie mogelijk voor deelname van medewerkers aan een (in-company) opleiding, training, seminar of cursus, die 

aantoonbaar gericht zijn op HR. 
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Tijdlijn van de HR-regeling 

Q..2-2017 

7 juni 2017, PS motie 

aangenomen 
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QJ-2018 

Uitvoeringsvoorstel 

door GS 

(vijf maatregelen, 

waaronder de HR 

regeling) 

QJ-2019 

4 februari 2019, 

ingangsdatum 

subsidie 

QJ-2020 

1 januari 2020, 

wijziging 

subsidieregeling 

Q..4-2020 

26 november 2020, 

verlenging 

subsidieregeling 

Q..4-2021 

31 december 2021, 

einddatum subsidie 



Beleidsreconstructie (1) 

Achtergrond 

• De provincie heeft géén formele of wettelijke taak op het terrein van de arbeidsmarkt. Haar inzet kan daarmee niet

bepalend of uitvoerend zijn, maar alleen stimulerend, aanjagend zijn jegens 'derden'.

• Hele sterke kwalitatieve inhoudelijke analyses in het Uitvoeringsprogramma Onderwijs en Arbeidsmarkt 2016-2019, echter

nauwelijks kwantitatieve gegevens in analyses noch doelstellingen. Enkele keren wel kwantitatieve doelen, maar geen

'nulmeting' (Hoeveel is dan "7/3e toegenomen", als je niet vermeldt wat aantal nu is?)

• Dit uit zich in de constateringen van evaluatoren dat het beleid niet met meetbare doelen is geformuleerd, en dat de

subsidieregeling niet is gebaseerd op 'smart' indicatoren.

• Daardoor is slechts beperkte evaluatie mogelijk, met zwaartepunt op kwalitatieve beschouwing.

• In methodologie (zie bijlage 1) een beleidsreconstructie opgenomen, om beschouwing aan op te hangen.

• Door middel van data-analyse (van SNN en uit enquête) kwantificering aan de beschouwingen gegeven.

Volgende slide: 

e hand van schematische weergave van de interventielogica, de HR regeling in haar context geplaatst. 
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Beleidsreconstructie (2) 

Doelstelling 

Input 

Output 
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• Drenthe moet een aantrekkelijke keuze blijven voor bestaande en nieuwe

bedrijven en er moeten meer banen ontstaan.

• Stimuleren van een flexibele arbeidsmarkt en een breed inzetbare

beroepsbevolking, waarmee mkb in haar behoefte aan geschikt personeel kan

voldoen.

• Het ondersteunen van de inzetbaarheid van werknemers en werkzoekenden.
• Hogere professionaliteit in werkgeverschap (personeelsmanagement) mkb.

• Euro's (subsidie) vanuit de Subsidieregeling Human Resources mkb Drenthe.

• Aantal ondersteunde ondernemers, verstrekte subsidie, totale investeringen etc.

(bron: Excel-bestanden)

• Het resultaat en de impact op de kwaliteit van personeelsbeleid van Drentse

mkb'ers (bron: online enquête).



Beleidsreconstructie (3) 
De grote lijnen: 

• Economische Koers Drenthe 2016-2019 richt zich op concurrentiekracht, groene economie, vestigingsklimaat en versterking

arbeidsmarkt.

• Het 'Uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs 2016-2019' concretiseert doelstellingen en stimulansen aan de

aangewezen actoren op terrein van de arbeidsmarkt.

• Focus daarbij op

• ondersteunen van mobiliteit en inzet van werknemers en werkzoekenden,

• betere aansluiting van het onderwijs op de behoeften van het bedrijfsleven.

• Als concrete activiteit opgenomen (paragraaf 4.5):

"Stimuleren van projecten en acties gericht op versterking van het 'human capita/' in de Drentse tekortsectoren 

zorg en techniek (ook als werkgever)" f- dit is specifiek 'haakje' voor de HR regeling. 

• PS signaleert in 2017 desondanks toenemende mismatch tussen vraag en aanbod op de Drentse arbeidsmarkt en roept op

tot intensiveren van de aanpak.

• GS doet voorstel tot uitvoering op motie van PS met - onder andere - de Subsidieregeling Human Resources mkb Drenthe

• enerzijds gericht op het toekomstgericht professionaliseren van personeelsbeleid,

• anderzijds gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers.

• ,.,.,.,._,..,T van€ 500.000 beschikbaar en streefdatum regeling operationeel per 1 juni 2018.
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Resultaten (1) - aanvragen in# en in€ 

Er zijn 118 aanvragen ingediend - daarvan 79 vastgesteld en 16 nog in uitvoering. 

m ■ Buiten behandeling

■ Afgewezen

■ Ingetrokken

- Vastgesteld

■ Nog lopend

Totale impuls ( omvang kosten) van 

vastgestelde en beschikte projecten 

(nog in uitvoering) is€ 7.009.640

€ 4.000 

€ 84.206 

€ 33.617 

€ 405.271 

€ 78.095 
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Resultaten (2) - vastgestelde subsidie in € 

Totaal vastgesteld:€ 405.271

Totaal nog in uitvoering (beschikt):€ 78.095

Totaal benut (voorlopig) € 483.366 

ten opzichte van budget€ 500.000 = 96,7% 
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€180.000 

€160.000 

€140.000 

€120.000 

€100.000 

€80.000 

€60.000 

€40.000 

€20.000 

€0 

■ 2019

■ 2020

■2021

■ nog lopend

1 

€138.347 

€101.157 

€165.767 

€78.095 

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ nog lopend



Resultaten (3) 
subsidie per 
gemeente 

�chten 

- rn

1, 

A7 

Twee projecten staan bij SNN formeel geregistreerd op 
"Groningen". Beide projecten zijn aangevraagd door een 
ontvanger die formeel is gevestigd in Groningen, voor een project 
op locatie Assen. In deze visual en de tabel hierna, heeft ERAC 
deze projecten onder Assen meegerekend. 
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Resultaten (4) -subsidie per gemeente 
Gemeenten 2019 

�-
2020 2021 Beschikt (nog lopend) 

__ 
Totaal 

Aa en Hunze 

Assen 

Borger-Odoorn 

Coevorden 

De Wolden 

Emmen 

Hoogeveen 

Meppel 

Midden-Drenthe 

Noordenveld 

Tynaarlo 

Westerveld 

€ 2.413 

€ 19.952 

€ 893 

€ 13.765 

€ 17.983 

€ 49.333 

€ 16.750 

€ 3.250 

€ 5.510 

€ 8.500 

€ 16.618 

€ 25.080 

€ 5.000 

€ 23.268 

€ 19.942 

€ 10.000 

€ 1.250 

€ 4.500 € 6.913 

€ 43.170 € 5.250 € 78.610 

€ 2.040 € 28.013 

€ 10.000 € 15.000 

€ 21.250 € 9.000 € 44.015 

€ 22.645 € 22.320 € 86.216 

€ 7.500 € 30.960 € 107.735 

€ 24.762 € 3.055 € 54.567 

€ 2.400 € 3.385 € 5.785 

€ 10.000 € 14.500 

€ 7.500 € 4.125 € 17.135 

€ 10.000 € 18.500 

Eindtotaal € 138.347 € 101.157 € 165.767 € 78.095 € 483.366 
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Door afronding op hele euro's kan het totaal per kolom 
lager zijn dan de optelsom van de (afgeronde) regels. 



Resultaten (5): ervaringen ondernemers 

Het percentage** ondernemers dat 

op dit moment nog gebruik maakt 

van de resultaten van het project: 

100% 
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Het percentage** projecten dat het 

beoogde resultaat heeft bereikt: 

100% 

••scores van 4 en 5 op een S·punts L kert schaa (van he emaa 

oneens tot en met he emaa eens ). 

Het percentage** ondernemers dat 

weer een beroep zou doen op een HR 

regeling: 

91% 



Resultaten (6): soort gebruik 

Waarvoor hebt u de subsidie gebruikt? 

12 antwoorden 

e Het opstellen en/of de implementatie 
van een strategisch HR-beleidsplan; 

e Het voorbereiden op en verwerven van 
erkenningscertificaten op personeelsg ... 

e Het uitvoeren van EVC-trajecten voor 
werknemers door een erkende EVC-a ... 

e Het deelnemen aan een (incompany) 

opleiding, training, seminar of cursus ... 

e Het door de deskundige in kaart laten 
brengen wat de inzetbaarheid van een ... 
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Resultaten (7): effecten bij ondernemers 

Ik ben op de hoogte gekomen van 
het bestaan van de regeling via een 
'eigen bron' (netwerk, adviseur)*: 

83% 
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De subsidie heeft geleid tot het 

opstellen en/of de implementatie van 

een strategisch HR beleidsplan: 

66% 

Het percentage** projecten dat het 

beoogde resultaat heeft bereikt 

100% 

••scores van 4 en 5 op een 5-punts L kert schaa (van he emaa

oneens tot en met he emaa eens). 



Resultaten (8): wijze bereik ondernemers 

Eigen netwerk 

SNN uitingen 

Eigen adviseur 

Anders 
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Grafiektitel 

58 

9 

40 

11 

1 

Uit de registratie van SNN blijkt dat 83% van de 

aanvragers uit 'eigen bronnen' op de hoogte is 
gekomen van de regeling: 

49% via eigen netwerk, 
34% via een eigen adviseur. 

Slechts 8% heeft de regeling gevonden door uitingen 
van SNN (bijeenkomsten, nieuwsbrief, social media). Op 

'overige manieren' heeft 9% van de aanvragers de 
regeling gevonden. 

In de online enquête antwoordt 58% van de 
respondenten "via eigen adviseur", 25% "zelf 
gevonden" en 76% via SNN. De eerste twee antwoord
categorieën tellen op tot dezelfde 83% als uit de SNN

registratie blijkt als 'eigen bronnen'. 



Resultaten (9): effecten bij ondernemers 

Wat heeft het project voor uw onderneming opgeleverd? 

12 antwoorden 

e Het personeelsverloop is ,gedaald 

e Langere looptijd van dienstverbanden 

• Het verzuim is gedaald

e Vacatures staan minder lang open

e Lager percentage onvervulde vacatures

e Gevolgen nog niet meetbaar

e professionalisering van de organisatie ...

e HR zaken verbeterd door meer structuur

• Meer deskundIghe1d b1J de
leidinggevende medewerkers

e Du1del1Jkhe1d voor personeel en 
verkgever inzake rechten en plichten 

handboek en professionalisering van ... 

e HR zaken verbeterd door meer structuur 

• Gevolgen nog met meetbaar

inzetbaarheid m IIJn met basIskwallte1ten
personeel - aanpassing invulling functi. ..
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Beschouwingen (1) 

Beschouwingen op RELEVANTIE 

De regeling blijkt relevant voor een toekomstbestendig bedrijfsleven. 

Gebruikers bevestigen meerwaarde voor doelgroep uit het verhogen van de HR-kennis bij groeiende ondernemingen. 

De regeling heeft positief effect op het personeelsbeleid van Drents mkb: meer professionaliteit, meer inzicht, meer focus. 

Prikkel voor aandacht voor personeel - preventief, voordat er problemen zijn. 

De gebruikers voelen de stimulans om te investeren in HR-beleid, in kennisontwikkeling en in talentontwikkeling van hun 

medewerkers. Met name gaf de regeling een preventieve prikkel voor aandacht, vóórdat er problemen zijn. 

De aanname dat meer professioneel en beter georganiseerd HR-beleid in het mkb - op langere termijn - leidt tot langere 

dienstverbanden en loyaliteit, wordt onderschreven. Dit komt ten goede aan het totale MKB in Drenthe in het bemensen van 

ersonele behoefte (naar kwaliteit en naar capaciteit). 
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Beschouwingen (2) 

Beschouwingen op BIJDRAGE van de regeling 

Gebruikers erkennen dat de kwaliteit van personeelsbeleid een cruciale factor is van succes. Menselijke vaardigheden en kennis 

zijn daarvoor het eigenlijke kapitaal van een onderneming. 

De regeling heeft bij de gebruikers bijgedragen aan een meer professionelere wijze in omgang met HR-zaken, tot meer 

deskundigheid en meer diepgang. 

Gebruikers merken de resultaten in beter inzicht in de inzetbaarheid. Daarmee vaker "de juiste persoon op juiste plek", hogere 

motivatie en bredere inzetbaarheid onder de medewerkers. Uit betere matches van werkzaamheden met (ontwikkel-) wensen, 

raken medewerkers meer verbonden aan het bedrijf. Langere dienstverbanden en minder verloop voegen meer waarde toe. 

Meerwaarde werkt meerdere kanten op: 

□ doordat HR-beleid meer professioneel wordt gevoerd, zijn medewerkers tijdig betrokken, meer loyaal en meer tevreden;

□ doordat HR-zaken beter geregeld zijn, met meer inzet van instrumenten en tools, hoeven de mkb'ers minder tijd aan

operationele HR te besteden dan voorheen;

oordat HR-zaken beter geregeld zijn, met meer inzet van instrumenten en tools, besteden de mkb'ers (met hun adviseurs) 

cht aan strategische aanpak van HR met oog op behoeften op langere termijn. 
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Beschouwingen (3) 

Beschouwingen op VOORZIEN IN BEHOEFTEN OP HR VLAK 

De gebruikers onderschrijven de noodzaak tot de regeling in het toenemend probleem van beschikbaarheid van juiste personeel. 

Het vinden van nieuwe medewerkers maar óók 'binden en boeien' om medewerkers langer betrokken en gemotiveerd aan het mkb 

te kunnen verbinden. 

De regeling heeft positief bijgedragen in behoeften aan 

✓ hogere binding van medewerkers,

✓ meer duurzame inzetbaarheid,

✓ meer deelname aan opleidingen,

✓ verminderen van verloop - vasthouden van kennis (concreet binnen de bedrijven, meer abstract in de regio).

De ondersteuning met de regeling leidt tot breder delen van HR-kennis binnen de bereikte mkb'ers. Zij hebben nu meer helder in 

beeld welke personele behoefte (kwalitatief, kwantitatief) bestaat voor komende jaren en betrekken hun medewerkers daar nu 

eerder én intensiever bij. 

ifieke meerwaarde is benoemd voor startende ondernemingen, waarbij de overgang van de 'oprichter alleen' naar het 

ersoneel wordt begeleid. Dit is een cruciale stap c.q. drempel in de groei van bedrijvigheid. 
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Beschouwingen (4) 
Algemene ervaringen 

De algemene ervaringen van ondernemers met de HR-regeling zijn zeer positief. Aanvragers stellen dat de regeling een stimulans is 

voor mkb'ers om te investeren in HR en daarmee ook te investeren in medewerkers. Ook stelt men dat een kwalitatief goed 

personeelsbeleid de kern is tot succes. Mede daarom zou ruim 92% van de respondenten onder dezelfde omstandigheden opnieuw 

een beroep doen op de regeling. Dat bevestigt het positieve beeld dat al bestond over de regeling en wil zeggen dat het 

provinciebestuur en de organisatie goed werk hebben geleverd. 

Effecten bij ondernemers 

De impact van de regeling voor de gebruikers is hoog. Dit blijkt uit het feit dat 100% van de respondenten aangeeft het beoogde 

resultaat te hebben bereikt en nog steeds gebruik te maken van de resultaten De regeling heeft bij 66% procent geleid tot het 

opstellen en/of de implementatie van een strategisch HR-beleidsplan. Daarnaast is de regeling ingezet voor deelname aan een 

(incompany) opleiding, training, seminar of cursus en het inhuren van een deskundige om de inzetbaarheid van een medewerker in 

kaart te laten brengen. Door dit in kaart te brengen kan er een plan opgesteld worden om de inzetbaarheid van de desbetreffende 

medewerker te verhogen. 

Bekendheid van c.q. toegang tot de regeling 

Het ndeel van de aanvragers is op de hoogte gekomen van het bestaan van de regeling door uit 'eigen bronnen', zoals een 

bekende adv1s eigen netwerk: 83%. Publiciteit gericht op dergelijke adviseurs-/ondernemersnetwerken lijkt hieruit méér 

o de potentiële aanvragers zelf.
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Aanbevelingen 

1) Ga door met dergelijke directe stimulering (subsidie) aan HR-beleid in het mkb

De HR-regeling is doeltreffend gebleken en daarmee waardevol om - iets dergelijks - voort te zetten. Uit het coalitieakkoord en 

beleidsstukken blijkt dat Drenthe zichzelf positioneert als dé mkb-provincie en daar past directe mkb-ondersteuning goed bij. 

Subsidieverstrekking op een onderwerp dat direct aansluit op mkb-behoefte, past goed bij de positie van de provincie op het terrein 

van arbeidsmarktbeleid (namelijk niet zelf 'drager' van een formele of wettelijke taak). 

2) Borg monitoring en evaluatie vóór het ontwerpen van een instrument

Vorm een eventueel nieuw instrument op basis van nulmeting. Doe dus eerst onderzoek onder het mkb naar huidige stand van zaken, 

behoeften, ambities en doelen. Dergelijk onderzoek dient dan niet enkel kwalitatief, verkennend en beleidsmatig te worden 

ingestoken, maar óók kwantitatief naar fte's, naar duur dienstverbanden, naar verloopcijfers, etc. Sluit bijvoorbeeld ook aan bij 

variabelen die duiding geven aan de mate van professionaliteit in HR-beleid. 

Voorzie het instrument van indicatoren die aansluiten op de (kwantitatieve) variabelen die kunnen worden geïdentificeerd. Wanneer je 

deze indicatoren opneemt in aanvragen om subsidie en in rapportages bij vaststelling, bouw je meer valide data op waarmee in 

ekomstige evaluaties het resultaat van provinciale euro's tastbaar kan worden gemaakt. 

r..-.-,-

CKA� 
impact 



Aanbevelingen 

3) Behoud de breedte van het instrument, of zelfs breder

Vorm een opvolgend instrument met dezelfde brede scope of zelfs nog iets breder. Maatschappelijke thema's op de arbeidsmarkt 

(zoals diversiteit en inclusie) nemen snel toe in belang. Dat bereikt óók de Drentse mkb'ers. Ter voorkoming van krimp, van 'braindrain'

en andere (demografische, sociale en economische) ontwikkelingen worden diversiteit en inclusiviteit in potentie snel tot noodzaak. 

Twee suggesties tot duiding in concrete onderwerpen waarop het mkb verbeteringen noemt in de enquête, zijn: 

□ functionerings- en beoordelingssystematieken,

□ cultuur-/ gedragsverandering bij groei en/ of veranderingen.

4) Promotie en bekendheid van het provinciale instrumentarium

Uit de evaluatie blijkt dat de regeling sterk beantwoordt aan behoeften én dat de gebruikers overwegend tevreden zijn. Tegelijkertijd 

blijkt dat de gebruikers niet direct zelf van de regeling op de hoogte zijn gekomen. Er is dus waarschijnlijk nog veel 'onbediende 

behoefte' in het Drents mkb. Een eventueel opvolgend instrument kan dan ook meer intensief en expliciet over het voetlicht gebracht 

worden aan de doelgroep. 
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Onderzoeksmethode 
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Beleid 
• 

Rapportages 

Analyse 

Online 

enquête 

Verificatie 

interviews 

Dataverzameling Rapportage 

MIXED METHODS: KWANTITATIEF EN KWALITATIEF 



Gebruikte bronnen 

Relevante beleidsdocumenten: 

• Wie doet het werk van morgen? Samen investeren in een sterke regionale Human Capita/ -

Uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs 2016-2019

• Provinciale Staten: motie M2017-9 (7 juni 2017)

• Gedeputeerde Staten: voorstel uitvoering motie M2017-9

• Subsidieregeling Human Resource mkb-regeling Drenthe 2018 (verordening en artikelsgewijze toelichting)

• Wijziging Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe per 1-1-2020

• Verlenging Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe 26-11-2020

Data analyse en online enquête: 

• Het databestand zoals verkregen van SNN bevat alle informatie ten aanzien van aantallen, euro's, inhoudelijke

benutting en locatie van de subsidieontvangers.

uête is uitgezet naar het adressenbestand van SNN inzake deze regeling. Na de uitzetting zijn 

ERAC 
herinneringen verstuur . s is 12, in een populatie van 79. Dit is 15% en voldoende representatief. 

impact 



Methodologie 

• De evaluatie richt zich op de doeltreffendheid van de HR-regeling. De uitvoering van de regeling behoort

nadrukkelijk niet tot de scope van de evaluatie.

• De evaluatie is ontworpen en uitgevoerd binnen randvoorwaarden van provincie Drenthe, onder gesteld op

'/eon and mean' met een budget in verhouding tot de beperkte omvang van het budget van de te evalueren

subsidieregeling.

• In beginsel is voor het bepalen van de doeltreffendheid een interventielogica nodig waarin een relatie wordt

geschetst tussen input, output en impact met (kwantitatieve) indicatoren. Een dergelijke 'smart'

uitgangssituatie was niet beschikbaar.

• De evaluatie is derhalve kwalitatief ingestoken. Er is gebruik gemaakt van documentstudie, data analyse en een

online enquête. Door te werken met antwoord-categorieën in de enquête, zijn semi-kwantitatieve uitspraken

mogelijk (Likert-schaal).
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Methodologie 
Beschouwing ERAC op respons online enquête 

De respons op de enquête is 12, in een populatie van 79. ERAC acht deze 15% voldoende representatief. Enerzijds op 

basis van standaarden in onderzoeksmethodologie, anderzijds op basis van enkele beschouwingen bij de 

responses: 

Aantal respondenten: begrijpelijk en verklaarbaar 

• De regeling kent relatief kleine bedragen subsidie toe.

• De regeling omvat géén verplichting tot medewerking aan evaluaties.
• De online enquête is uitgevoerd in een traditioneel drukke periode in het mkb en met meerdere feestdagen.

Kwaliteit van responses: erg goed 

• de reacties zijn overwegend positief, terwijl gangbaar is dat juist negatieve respondenten eerder de moeite

nemen tot reactie;
• Nagenoeg iedere respondent heeft tijd en aandacht besteed aan tekstuele duiding, bovenop het aankruisen van

een antwoordcategorie per vraag.
• Spec1 · lt ons op dat betrekkelijk klein mkb in Drenthe óók actuele thema's op het netvlies heeft (o.a. 

diversiteit).

ERAC 
impact 
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