
Op korte termijn is het werkgelegenbeidsprobleem moeilijk be
ïnvloedbaar. De komende tien jaar kunnen er zo'n 50.000 extra 
arbeidsplaatsen komen door de groei van Schiphol en bij de ha
ven ook zo'n 25.000 tot 30.000. Vandaar dus bet belang van die 
mainports. Voorop staat dat de industrie gekoesterd dient te 
worden, vanwege de werkgelegenheidseffecten, de stuwende 
kracht die industrie heeft en de uitwaaieringsefl'ecten ervan. 
Maar ook de tertiaire sector is van groot belang: zo wordt 
bijvoorbeeld 10% van het regionaal produkt gegenereerd in de 
gezondheidszorg. Dat is niet het eerste waar je aan denkt als je 
het hebt over regionale economie, maar ziekenhuizen, poliklinie
ken, verzorgingstehuizen en drugsopvang zijn tegenwoordig 'big 
business'. 
Mijn handen jeuken om aan de inhoudelijke ontwikkeling te be
ginnen, maar wat heb je aan een economische strategie als er 
geen instrumenten zijn om er iets aan te doen. Het afgelopen 
jaar heb ik vooral besteed aan het ontwikkelen van instru
menten die nodig zijn en die hangen sterk samen met de vor
ming van een stadsprovincie. Ik ben ook portefeuillehouder van 
de haven en van Schiphol. Dat zijn enorme speerpunten voor re
gionaal economisch beleid. Bij Schiphol spelen er voor de ge
meente Haarlemmermeer enorme belangen, maar ook voor de 
regio en voor het nationale niveau. Je hebt in het geval van 
Schiphol steeds met deze drie niveaus te maken. Een schoolvoor
beeld van efficiency-verhoging is het maken van één loket. Dan 
moet je je afvragen met welke overheid Schiphol de meeste 
zaken heeft te doen. De bedoeling is dat dit in de toekomst toch 
de regio wordt. De grote vraag binnen de politiek is nu in 
hoeverre gemeentelijke autonomie moet worden opgeofferd aan 
het grote belang van snelheid en een betere economie. Het enige 
dat structurele werkgelegenheid oplevert is een goed lopend be
drijf, dat in de Europese markt z'n brood kan verdienen. Keer op 
keer bedenkt men het in Den Haag, maar het werkt niet. Ze 
krijgen de loonsubsidiegelden niet eens op! Daarom stel ik voor 
dat men het in een andere pot stopt en aan een lokale overheid 
geeft, die van dat geld veegploegen, flatwachten en plantsoen
mensen kan aanstellen. Dan krijg je misschien gedonder met 
vakbonden over wat een reguliere baan is en wat niet, maar ik 
denk dat we gewoon moeten erkennen dat er meer en meer lager 

betaalde reguliere banen zullen komen. Vroeger was het 
trouwens ook geen vetpot als conducteur. 
In het kader van Europa proberen we zoveel mogelijk het 
gezicht van de regio te verkopen. Met ROA bereik je dan 
natuurlijk niets, het gaat toch om Groot Amsterdam. Dat pro
dukt moet op de markt worden gebracht. Amsterdam doet daar 
al veel aan en de regio kan daar aan bijdragen. Het AMPRO -
een gezamenlijke organisatie van de gemeente Amsterdam en 
enkele bedrijven om Amsterdam te promoten - doet veel op dit 
gebied. De Kamers van Koophandel (KvK) spelen in op de 
bestuurlijke ontwikkelingen met een toekomstige fusie van de 
Kamers van Haarlem en van Amsterdam. Dat is heel belang
rijk omdat Schiphol in de KvK Haarlem zit en door de fusie 
komt Schiphol dan eindelijk in één KvK-regime. Zaanstad wei
gert echter zich hierbij aan te sluiten. Dat is een probleem, 
want als je binnen Europa iets voor elkaar wilt krijgen, moet je 
toch minstens één KvK voor het hele ROA-gebied hebben. Op 
den duur zou hierdoor zelfs een verschil in economische ontwik
keling tussen het noorden en het zuiden van het gebied kunnen 
optreden. De economische ontwikkeling gaat in bet zuiden al 
harder en ik denk dat een aparte KvK voor het noorden niet be
paald gunstig zal zijn voor het vestigingsklimaat aldaar. 
Italië is wat betreft de regiovorming een goed voorbeeld. Italië 
bestaat niet, dat is een verzameling van regio's en in Frankrijk 
idem dito. Een modelregio voor ons is Lille waar de regionale 
ontwikkeling sterk aan de aanleg van de TGV is gekoppeld. 
Ook bij ons komen er een aantal infrastrucurele projecten aan 
die ten volle moeten worden uitgebuit. De taak van de regio is 
om deze projecten optimaal te benutten, de taak van de natio
nale overheid is om zo'n structuur te financieren. 
De hoopvolle gedachte achter de ROA is dat door de regionale 
organisatie ook zoiets als een regionaal belang ontstaat. Als er 
eenmaal een algemeen regionaal belang is, dan worden er ook 
besluiten genomen in het algemeen regionaal belang. Nu is het 
allemaallokaal georganiseerd, dus worden alle beslissingen af
gemeten aan het lokale belang. De verzameling van lokale be
langen is niet altijd het regionaal belang. Dat is ook een kwes
tie van totstandbrengen, groeien, en vormgeven." (A V) 

Terug van weggeweest 

In gesprek met Patricia Engels 

D e provincie Gelderland heeft jarenlang een actief arbeids
marktbeleid gevoerd. Geld en mensen werden ingezet, 

met name op projecten voor speciale doelgroepen: allochtonen en 
langdurig werklozen. Ongeveer vier jaar geleden verdween het 
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arbeidsmarktbeleid van de politieke agenda. De oprichting van 
regionale bureaus voor arbeidsvoorziening, RBA's, dreef de pro
vincie naar de achtergrond. De provincie beperkte zijn rol tot 
deelname aan RBA-besturen. Langzamerhand nam echter de 
omvang van de werkloosheid toe en kwamen er negatieve gelui
den op over de arbeidsvoorziening. de overheid moest zijn ver
antwoordelijkheid weer nemen voor zwakke doelgroepen. Met de 
komst van een nieuw College van gedeputeerden, bestaande uit 

----------------------------------- 18 -----------------------------------
IDEE- SEPTEMBER '95 



D66, PvdA, VVD en CDA, kreeg het arbeidsmarktbeleid weer 
een plaats. Voorzichtig wordt nu in gesprekken met de arbeids
voorziening gekeken hoe een flankerend beleid zou kunnen 
worden gevoerd. Meteen een grote broek aantrekken, zou leiden 
oot duhbelîngen en competentiestrijd. de provincie is er niet om 
de rol van de arbeidsvoorziening over te nemen. 
Het idee was dat de arbeidsvoorzieningsorganisatie zou optre
den als regievoerder: vraag en aanbod bij elkaar brengen. Dit is 
een beetje in het water gevallen. Het is ook een onmogelijke op
dracht, want de aanbodkant alleen is al moeilijk genoeg. Deel 
van het probleem is dat de sociale en de economische poot van 
het openbaar bestuur vaak weinig van elkaar weten; dit zie je 
op alle niveaus. De arbeidsvoorziening wordt bijvoorbeeld vaak 
pas als laatste geïnformeerd over investeringsplannen. 
De insteek van de provincie is nu om vraag en aanbod bij el
kaar te brengen, bijvoorbeeld door de arbeidsvoorziening te be
trekken bij het opstelJen van economische beleidsplannen. Ver
der heeft. arbeidsvoorziening onlangs duidelijk gemaakt waar 
zij zich op wil richten, namelijk op die per:ronen die bemiddel
baar kunnen worden gemaakt door bijvoo1·beeld scholing. Dit 
betekent dat mensen die door hun sociaal-maatschappelijke si
tuatie eerst een aantal andere problemen moeten oplossen, bij
voorbeeld hun gebrekkige kennis van de Nederlandse taal of die 
een of andere verslaving hebben, in eerste instantie onder de 
verantwoordelijkheid vallen van gemeenten. Voor grote ge
meenten is het geen probleem om dit op te vangen. Voor kleine
re wel; zij hebben vaak onvoldoende menskracht of middelen 
om dit adequaat aan te pakken. dit is een \vitte vlek waar de 
provincie een rol kan spelen. 
Verder wil de gemeente zich op onorthodoxe werkgelegenheids
projecten richten. Zo heeft het uitzendbureauStrut grote bedrij
ven in Arnhem bij elkaar geroepen om 'personal services' op te 
pakken. De provincie wil meedoen als werkgever en om subsi
die uit Brussel te verwerven. 

Daar zitten namelij veel onbenutte gelden. 
ConcurrentievervalSiing krijgt in het arbeidsmarktbeleid nau
welijks aandacht. E~ zijn zoveel kwalen die aandacht behoeven, 
en de omvang van de langdurige werkloosheid wordt steeds 
zorgwekkender. Wel speelt de vraag of eenvoudig werk altijd 
ethisch verantwoord is. Staan we bijvoorbeeld met z'n allen toe 
dat schoenpoetsers weer in het Nederlandse straatbeeld ver
schijnen? We moeten oppassen niet te elitair te worden. Dat 
geldt ook voor het beschermen van goede CAO's, waarvoor de 
vakbonden zich ste1•k maken. Flexibele arbeid is bedreigend 
vanuit een sterke p<:lsitie, maar misschien moet je ten behoeve 
van de zwakkeren w~l wat water bij de wijn doen. 
De milieucomponen~ heeft nu minder de absolute prioriteit dan 
vroeger. Er wordt oo,jt gekeken naar wat nodig is met het oog op 
de bestrijding van de werkloosheid. de relatie tussen economi
sche zaken en milie1~beheer was redelijke gespannen. Deze be
gint nu echter beter te worden. er is inmiddels meer sprake van 
een gezamenlijke aanpak, dan van een competentiestrijd. Deze 
verhouding is overij~en~ titerk afhankelijk van de persoonlijk 
van de betrokken gHdeputeerden, de politieke kleur is daarbij 
ruet allesbepalend. 
De toegevoegde waa;rde van de pmvincie zit hem in het feit dat 
het hier om een tussenbestuur gaat. De provincie is nauwelijks 
of niet betaler, noch wetgever, maar heeft wel een grote regio 
onder haar beheer. Zo kan zij van een afstand bekijken waar 
\vitte \'lekken of overlappingen ontstaan en de rol van coördi
nator of initiator op zich nemen. Neutraliteit boezemt al gauw 
vertrouwen in. 
D66 heeft. de preten·He het beste van links en rechts te vereni
gen. De linkerkant z~u op sociaal-economisch terrein wat meer 
body mogen krijgen, Sowieso lijkt D66 koudwatervrees te heb
ben om zich duidelij te profileren op sociaal-economisch beleid 
met een eigen herkembaar smoel.n CCK) 

De leefbaarheid vrul de regio 

In gesprek met Kees V ~!rhaar 

"D e kernproblemen van de Friese economie zijn in feite de 
klassieke problemen waar ook de regionale economie 

zich van oudsher mee bezighoudt en hebben simpel samengevat 
alle te maken met 'achterop liggen'. Zo ligt bijvoorbeeld het door 
de mensen in de regio zelf verdiende inkomen in Friesland zo'n 
15 % lager dan het landelijk gemiddelde. Na het verrekenen van 
belasting en uitkeringen (!) loopt dat verschil terug tot zo'n 5%. 
Een ander probleem is dat de structuur van de regionale werk
gelegenheid zodanig is dat groei-sectoren zijn ondervertegen-
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woordigd, terwijl er wel sprake is van krimp in de traditionele 
sectoren. Hierdoor heerst in Friesland een hoge structurele 
werkloosheid. Als ge,rolg hiervan trekken de kansrijken weg uit 
de regio: er is sprake van selectieve uit-migratie die de kwaliteit 
van de sociale infrastfTUctuur van de regio aantast. Ik kom daar 
straks nog op terug. Het zijn precies deze drie problemen die -
samen met de selecti~ve investeringaregeling op basis van con
gestieproblemen, een probleem dat juist specifiek is voor het 
westen van ons land - altijd de basis hebben gevormd voor bet 
regionaal economisc~e beleid. 
Op het moment treedit er een versmalling van dit beleid op. Een 
versmalling die ik ~ zeerste betreur. De nadruk komt steeds 
meer te liggen op de harde' fysieke infrastructuur. Bovendien is 
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