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ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

T
erwijlwe inNederlandnog in
dederde coronagolf zitten,ma-
kenweonsookop voorherstel
vande economie.CPB-direc-
teur PieterHasekampstelde
vorigeweekdat de crisissteun

vandeoverheidwaarhet kanmoetworden
omgezet in steun voorherstel.Hijwees er
terecht opdathet indiverse sectorengoed
gaat endat de veerkracht vande economie
dient teworden versterkt.Het is dekunst
omde rijksmiddelenhiertoeoptimaal in
te zetten.

De rijksoverheid steuntniet alleen
rechtstreeks individuele bedrijven en in-
stellingen, zoals via deNOW,maar richt
zichookopde35arbeidsmarktregio’s in
Nederland.Die arbeidsmarktregio’s zijn
blijmet deze steunomwerkgevers en
werknemersdoor enuit de crisis te hel-
pen.Maar zemaken zichook zorgenover
de veelheid en complexiteit vande regelin-
gen, en vooral over dedoeltreffendheid en
deduurzame impact ervan.

POTENTIEEL BENUTTEN
Inde arbeidsmarktregio’swerken lokale
overheden,werkgeversorganisaties, vak-
bonden, scholen enopleidingsinstellin-
gen samen.Ookhet regionaleUWV,uit-
zendbureaus en leer-werkloketten
zitten aan tafel. Doel is de regionale
arbeidsmarktproblemenaan tepakken
alsmedehet economischpotentieel te
benutten.

De ene regio kent eengrote sector die
niet alleen tijdelijkmaar ookblijvend
krimpt, zoals de cateringsector inNoord-
oost-Brabant ende luchtvaart inde regio
Amsterdam.Andere regio’s, zoals Zeeland
enGroningen, zetten inopnieuweecono-
mische activiteiten. En inEindhoven is de
krapte in technische functies ook tijdens
de crisis blijvenbestaan.

Daarom ishet vanbelangdat arbeids-
marktbeleidwordt gemaakt vanuit de
behoeften vanwerkgevers enwerknemers
inde regio.Ookde rijksmiddelenmoeten
hierop strategisch en snel kunnenworden
ingezet. Regio’swillenniet alleende crisis
oplossenmaar ookhuneconomische en
arbeidsmarktstructuur versterken.Dat is
ook vannationaal belang.

De rijksoverheidproduceert regelingen
metdebeste bedoelingen, en inhoog tem-
po.Maarde regionale uitvoeringhiervan is
niet altijd evenmakkelijk.Het gaat niet al-
leenmaar omhetbeschikbaar stellen van
geld. Soms vereisende voorwaarden van
hetRijk een tijdrovendeherziening vande
bestuurlijke- enuitvoeringsorganisatie in
de regio, of blijkendubbelingenencon-
flicten te ontstaanmet eerder beleid.

Een voorbeeld is de tijdelijke regeling
voorhet instellen van regionalemobili-
teitsteams.Diemoeten er enerzijds voor
zorgendatwerknemersdiehunbaan
dreigen te verliezenkunnenoverstappen
naar anderwerk. Anderzijdsmoetendeze
teamsookwerkgevershelpendie juist per-
soneel zoeken.Dat zijn activiteitendie in
demeeste regio’s al op eenanderemanier
werdenuitgevoerd.

Deze regelingheeft in verschillende re-
gio’s eennieuwe structuurdiscussie ontke-
tend,waarbij eerderwordt gewerkt aanhet
voldoenaande voorwaardendanaande
praktischewerkbaarheid ende structurele
oplossingen.De regeling geldt ookmaar
tot 1 januari 2023.Wemoeten voorkomen
dat er voordie tijd teweinig effectwordt
bereikt.

Meerdere arbeidsmarktregio’s startten
al eerder—vanuit andere subsidieregelin-
gen)—activiteiten voor onderwerpenwaar
vervolgens een landelijke regeling ‘over-
heen’ komt. Voorbeelden zijnde aanpak
van stagetekorten en jeugdwerkloosheid.
Die regelingenoverlappenof staanop
gespannen voet,waardoorhet voorde
regio eenheleuitdagingwordt omalle
beleidslijnen samen te voegen tot een
logischgeheel voorwerknemers enwerk-
gevers.Ookdat doet afbreukaan ieders
inspanningen.

APART POTJE
Endan is er dehoeveelheid verkokerde
regelingen vanuit verschillendedeparte-
mentenmet voor elk eeneigendoelgroep,
eenapart potje, of zelfsmeerdere regelin-
gen voor ééndoelgroep, zoals jongeren.
Zonder complementaire voorwaarden.
Hier kande regiomoeilijk eenoptelsom
vanmaken.Het is dan verleidelijk om
maar alles aan te vragenwatmogelijk is.

Wanthet geldmoet altijd op, dat is een
gouden regel.

Het succes van zowel de crisisaanpak
als vandekomendehersteloperatie is
afhankelijk vanhoe rijk, regio’s enook
sectorenmeer strategisch en slimmerkun-
nen samenwerken.Datmoet opbasis van
vertrouwenen vanuit het besef van eenge-
meenschappelijk doel.Nugaat nog te veel
tijd, energie en impact verloren.Regionaal
arbeidsmarktbeleiddreigt te verworden
tot hetmanagen van regelingen.

MENSELIJK KAPITAAL
Regio’s hebben zelf eenplan eneen zoge-
noemde ‘humancapital-agenda’: hoeveel
mensenmetwelke vaardigheden zijnde
komende tijdnodig inwelke essentiële
sectoren enbedrijven?Welkeopleidingen
enomscholing zijndaarvoornodig? Ze
wetenoverhet algemeengoedwaar ze
heenwillen enwelke arbeidsmarktproble-
menzemoetenoplossen.

Natuurlijkmoeten regio’s verantwoor-
dingblijven afleggenoverhet gebruik van
toegekendemiddelen.Maarhet is ver-
standig omhenmeer ruimte tebiedenom
flexibel in te spelenopde snelle en com-
plexe veranderingenopdearbeidsmarkt.
Zeker in crisistijdenenmethet oogopeco-
nomischherstel.

Het is legitiemenbegrijpelijk dat de
rijksoverheid zichbij het ontwerp enuit-
voeren van regelingenook richt op recht-
matigheid, rechtszekerheid enophet
voorkomenvan fraude enmisbruik. ‘Den
Haag’ realiseert zichbovendiendat inte-
graal beleidde voorkeurheeft bovenge-
fragmenteerdbeleid.

Hopelijk kaneennieuwkabinet verdere
stappen zettennaar een interdepartemen-
tale aanpak vangrotemaatschappelijke
problemen.

A R B E I D S M A R K T

Rijksregelingen verstikken effectiefbeleid in de regio
$ Arbeidsmarkt
toont per regio
forse verschillen

$ Veelheid en
complexiteit
rijksregelingen
slurpt tijd en
verkleint effect

$ Geef regio’s
daarommeer
vertrouwen en
autonomie bij
uitvoering

De verleiding
bestaat om
maar alles
aan te vragen.
Want het geld
moet op, dat
is een gouden
regel
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