
Hver en krone er givet godt ud  
Ofte ser vi, at gode ideer og intentioner drukner i administration. Dette er ikke tilfældet hos Senior Erhverv, for 

her anvender man de bevilgede satspuljepenge i en spændende og effektiv proces.  

 
Jeg er imponeret over Senior Erhvervs arbejdsgang og resultater, bl.a. ved uanmeldte virksomhedsbesøg på 

mange virksomheder. Her får virksomhederne øjnene op for de mange muligheder, der ligger i at mikse 

medarbejderstaben, så der bygges på en blanding af ny viden fra yngre og nyuddannede medarbejdere uden 

erfaring med erfaringen fra de omstillingsparate senior medarbejdere.  

 
De mange SE afdelinger på landsplan er igen et plus, da mange tidligere tiltag til fordel for seniorer har haft 

tendens til at samle sig i de meget store byer i Danmark.   
I Senior Erhverv bliver den enkelte egn i Danmark serviceret til fordel for såvel virksomhederne, som den 

senior der med rige erfaringer i "rygsækken" er parat til nye udfordringer på arbejdsmarkedet. Senior Erhverv 

giver løbende synlighed af tilbud om seniorer med fokus på udvikling. Seniorer, der er omstillingsparate til 

virksomhedens opgaver sammen med kollegaer i alle aldre. Virksomhederne skal huske: "Plejer er død"! En 

medarbejderstab med mix i såvel alder som faglige erfaringer, er et godt udgangspunkt for en virksomhed af 

enhver størrelse.  

 
Udvikling kommer ikke af sig selv, men det er nu også godt at undgå fejl, andre virksomheder har begået og 

måttet lide under. Måske vil enkelte virksomheder her få en ekstra og uventet stor gevinst, når de ansætter 

seniorer. For det er ikke usandsynligt, at den nye senior medarbejder rummer oplevelser og erfaringer, som 

den "nye virksomhed" kan drage fordel af.  

 
Hos seniorerne kan mange andre kvalifikationer udover de rent faglige, måske være medvirkende til at 

medarbejderstaben får tilført kompetencer, som fremmer virksomhedens synlighed, succes og fremdrift. For 

mig at se, er hver en krone til Senior Erhverv fra satspuljen giver godt ud. Tak til alle i Senior Erhverv for det. 
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