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ARBEIDSMARKT

Alleen sterk samenspel van regio’s, sectoren en
Rijk kanmensen snel naar anderwerk helpen

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD
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D
enoodmaatregelendie
het kabinet tot nu treft
omdecoronacrisis te
bestrijden zijnhuzaren-
stukjes, ook als het om
dearbeidsmarkt gaat.

Maarhet financieren vanhet behoud
vanbestaandebanen is een stuk een-
voudiger dandeuitdagingwaarwede
komende tijd voor staan.Namelijkhet
ondersteunen vanmensennaar een
andere ofnieuwebaan, na verlies van
werk.Hierbij is het cruciaal dat deno-
digemaatregelen tijdigworden ingezet
enookwerkelijk effectwordt bereikt.

Maatregelendie te laat komen
hebbenuiteraardweinig effect.Wat
dat betreft zijnde ervaringenmetde
sectorplannenuit de vorige crisis een
waarschuwing. Inde evaluatie vandeze
plannenmerkte SEOEconomischOn-
derzoekfijntjes opdat er grote vertra-
gingwasopgetreden indeuitvoering
vanplannen,waardoor veelmaatrege-
lenpasna afloop vande crisis zijnuit-
gevoerd.Daardoorhadden zeper de-
finitie geen rol inhet overbruggen van
de crisis enwaren zeminder effectief
inhet bereiken vandedoelstellingen
vande sectorplannen.

Indeze evaluatiewerdookgeadvi-
seerdombij een volgende crisis al vóór
de grote stijging vandewerkloosheid
een regeling als die vande sectorplan-
nen in te voeren. Bovendien zoudende
verschillende sectorenende verschil-
lende regio’s inNederlandeerder de
mogelijkheidmoetenkrijgenomna
tedenkenover deknelpuntenophun
specifiekedeel vande arbeidsmarkt.
Zodat zij ook eerder kunnenmeeden-
kenover demogelijkemaatregelen en
debijbehorendefinancieringsbron.

Het effectief faciliteren vandeover-
stapnaar ander ennieuwwerkkande
rijksoverheidniet alleen. Sectoren en
regio’s zullenookeenhoofdrolmoeten
spelen endoendat ookal.Middelen
en voorzieningenomdie overstap te
bespoedigen,moeten zo snelmoge-
lijk aanelkaarwordengekoppeld zo-
dat een vormvanketenmanagement
ontstaat.Nederlandkent eenenorme
dichtheid vanbetrokkenorganisaties.
Datmaakt samenwerking tegelijk ook
razend ingewikkeld. Enerbestaat ook
impliciet een soort non-interventie-
pact: samenwerkenmet andere orga-
nisaties is goed,maardatmagniet ten
koste gaan vande structuren enpositie
vande eigenorganisatie.

Deprangende vraag luidt danwat
deoptimale rolverdeling is tussende
betrokkenpartijen, nuer inNederland
geen standaard infrastructuurbestaat
omvanwerknaarwerk te gaanenalge-
meenbeleid voor scholingsvoorzienin-

gen voor iedereenontbreekt.Dit is de
achilleshiel vande verdere crisisaan-
pak, zoblijkt ookuit recente adviezen
vandeDenktankCoronacrisis vande
Sociaal-EconomischeRaadenuit een
waarschuwing vanwethouders vande
vier grote steden (G4) inNRC.

OVERHEID ALS AANJAGER
De rijksoverheidheeft om tebeginnen
een systeemverantwoordelijkheid.
Dat ligt vast indeGrondwet. Zijmoet
voor voldoendewerkgelegenheid
zorgen.Deoverheidkanniet zomaar
zelf banencreëren,maar kandatwel
faciliteren enals aanjager fungeren.
De rijksoverheidbeschikt ookover de
meestemiddelen,maardiemoeten
danwel daarvoor voorhanden zijn. In
het politiekedebatwordt ernu terecht
opgewezendathet doorhet kabinet
voorgesteldebedrag van€50mln voor
scholingnaar anderwerk, veel te
weinig is.

De rijksoverheid kanookandere
foutenmaken, zowetenweuit ervaring
metde sectorplannenbij de vorige cri-
sis.De rijksoverheid kanbijvoorbeeld
te veel bureaucratie veroorzaken, te
weinig vertrouwenuitstralen, of te
eenzijdig alleennieuweplannen van

de regio’s steunen,wat onverstan-
dig is.Ookmoet deoverheidwaken
voor verkokering. Zijmoetniet steeds
verschillendedoelgroepregelingen
aanbieden, terwijl sectoren en regio’s
juist baat hebbenbij ontschotting en
lumpsumfinanciering.

De rijksoverheidkanessentiële re-
gelingennaar vorenhalen.Denkaan
het Stap-budget (StimulansArbeids-
marktpositie), waarbijwerkenden
enniet-werkendeneenpersoonlijk
ontwikkelbudget krijgen.De invoe-
ringhiervan staat nunog voor 2022
gepland.

De landelijk georganiseerde sec-
toren, duswerkgevers en vakbonden
methun scholingsfondsen, hebben
uitgebreide ervaring enkennis inhet
scholen vanmensenenhet omgaan
met reorganisaties. Zij kunnen indeze
crisis ook eenbijdrage leverenaande
overstapnaarnieuwwerkbuitende
eigen sector, als dat aandeorde is.

Daartoemoeten zij hunmenskracht
enmiddelen inzetten voornauwe sa-
menwerkingmetde (arbeidsmarkt)
regio’s. Er zijn goede voorbeelden van
zo’n samenspel, zoals deTechniek-
coalitie Limburg enLeve(n)langGel-
dersVakmanschap. Soortgelijke initia-

Laten we in
Nederland zorgen
dat er in korte
tijd verschillende
‘werkhubs’ ontstaan

-

.nl.

tieven staanop stapel inhet kader van-
het programmaPerspectief opWerk,
of online zoals bij Brabantleert.nl.

De regio’s staanhet dichtst bij in-
dividuelemensenenbedrijven. Zij
kennen vaakmeerdere sectoren en
hebbeneenenormbelangomalle
mensenaanhetwerk tehouden. Toch
zijn arbeidsmarktregio’s nog steeds
een soort ecosystemenzonder formele
status,met teweinigbevoegdhedenen
op verschillendewijzengeorganiseerd.

REGIO ALS REGISSEUR
Niettemin zouhet voordehand liggen
om juist de infrastructuur vande re-
gio’s—compleetmet leerwerkloketten,
werkgeversservicepunten enonderwijs-
instellingen—alsuitgangspunt tene-
men voordeoverstapnaar anderwerk,
endeze te versterken vanuit de rijks-
overheid ende sectoren. Zokan inkorte
tijd een ‘werkhub’ ontstaan.Ookuitke-
ringsinstantieUWVheeft regionaal een
cruciale functie,maarmoetdaartoedan
wel landelijk de ruimtekrijgen. En van-
zelfsprekendkunnenprivate partijen
ookhun rol pakken.

Metde crisis is er geen tijd te verlie-
zen.Het adagium is: Rijk faciliteer, sec-
torenparticipeer en regio’s regisseer.
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