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NOTITIE1 VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN 

Ontvangen t i jdens de openbare commissievergader ing van 21 januari 1980 

Regionale coördinatiecommissies 

1. Inleiding 

De mogel i jkheden om het beroep op sociale uitkeringen te beperken zijn 
voor een belangri jk deel afhankelijk van de mate waar in arbeidsplaatsen be-
schikbaar zijn. Het daarop gerichte beleid vo rmt een onderdeel van het alge-
mene sociale en sociaal-economische beleid. Ondanks het structureel hoge 
werkloosheidsniveau bli jven er beschikbare arbeidsplaatsen onbezet. Zowel 
in de notit ie Volumebeleid als in de notit ie Knelpunten op de arbeidsmarkt 
word t met name daarop ingegaan. Tot een verminder ing van knelpuntsi tua-
ties kan bi jdragen een zo goed mogeli jke coördinat ie tussen instanties die 
betrokken zijn bij de ui tvoering van de werkloosheidsregel ingen en de ar-
beidsvoorziening, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Ook de herin-
t reding in het arbeidsproces van gedeelteli jk arbeidsongeschikten zal daarbij 
moeten worden betrokken. De landelijke coördinat ie komt tot stand in het 
OWA. Inhoud en vorm van de mogel i jkheden tot regionale coördinat ie wor-
d e n - op basis van de gedachtenvorming in het OWA over in te stellen regio-
nale coördinat iecommissies - onderstaand nader uitgewerkt. 

2. Uitgangspunten 

Er bestaat een duideli jke verwevenheid tussen een aantal terreinen van 
beleid in de begeleiding van werklozen en gedeelteli jk arbeidsongeschikten. 
De verschi l lende ui tvoeringsorganen beschikken over instrumenten en des-
kundigheid die complementai r werken. Dat geldt ten opzichte van de uitke-
r ingsgerecht igden, maar leidt bovendien tot functies die de ui tvoer ingsorga-
nen ten opzichte van elkaar vervul len. Een zo goed mogeli jke coördinat ie zal 
de effectiviteit van het instrumentar ium vergroten. Bij de toekenning van ta-
ken aan de regionale coördinat iecommissies zal de nadruk worden gelegd 
op die coördinatie. Bescherming van de rechtszekerheid voor indiv iduele 
verzekerden en handhaving van de autonomie van de afzonderli jke ui tvoe-
r ingsorganen zullen daarbij gewaarborgd moeten zijn. De coördinatieconrv 
missies hebben derhalve een coördinerend en adviserend en niet een be-
stuurl i jk beslissend karakter. Ten einde het mogel i jk te maken de wijze van 
funct ioneren van regionale coördinat iecommissies, de bijdrage die zij kun-
nen leveren tot het verminderen van knelpuntsituaties en de wensel i jkheid 

' Deze notitie is ingebracht in het overlegor-
gaan werkloosheids" en arbeidsvoorzieningen 
OWA). 
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van wetgev ing voldoende te beoordelen, zullen de commissies voorshands 
een exper imenteel karakter hebben. Dat maakt tevens mogel i jk eventuele 
problemen voor de verschil lende organen ten aanzien van het bemannen 
van de commissies te ondervangen. 

3. Samenstelling 

Aan de regionale coördinat iecommissies (RCC) zullen deelnemen: 
- de bedr i j fsverenigingen: twee vertegenwoordigers aan te wi jzen door 

de Federatie van Bedri j fsverenigingen 
- de gemeenten: twee ver tegenwoordigers aan de wijzen door de geza-

menli jke gemeenten in de betrokken regio 
- het arbeidsbureau: twee vertegenwoordigers aan te wi jzen door het ar-

beidsbureau in de betrokken regio 
- de GMD: één ver tegenwoordiger 
- de ri jksconsulent WWV 
- de consulent van het Bureau landelijk contact CRM. 

4. Taakinhoud 

De regionale coördinat iecommissies kunnen algemene aanbevelingen 
doen aan elk der ui tvoer ingsorganen om knelpunten die voortv loeien uit de 
gescheiden bevoegdheden te ondervangen. Die aanbevel ingen zullen zijn 
gericht op coördinat ie, onderl inge afs temming en opt imal iser ing bij de aan-
wend ing ten opzichte van indiv iduen en categorieën personen van in-
s t rumenten, waarover elk der organisaties beschikt ter verminder ing van het 
risico van langdurige werk loosheid. Het gaat daarbij om instrumenten tot 
her intreding in het arbeidsproces c.q. behoud van arbeidsplaats, gericht op 
zowel werknemers als op werkgevers. Voor lopig word t daarbij gedacht aan 
vraagstukken rondom bemiddel ing, passende arbeid, schol ing, loonsupple-
t ie, aanpassing en verbeter ing van arbeidsplaatsen, de onderl inge af-
s temming van de ui tvoer ing van WW, WWV en RWW, de (on)vr i jwi l l igheid 
van het onts lag, de wijze van controle en het sanctiebeleid. Op grond van er-
var ingen van de regionale coördinat iecommissies kan over deze terreinen 
nader worden over legd. 

De regionale coördinat iecommissies zullen hun aandacht in het bijzonder 
richten op die categorieën werklozen (en gedeelteli jk arbeidsongeschik-
ten), waarvoor zich in de betrokken regio met name knelpunten voordoen ; 
echter uitslui tend voor zover de werkloosheidsduur langer is dan 3 maan-
den. 

Voor zover de regionale coördinat iecommissies zich bezighouden met in-
dividuele geval len, zullen die activiteiten uitslui tend gericht zijn op het doen 
van algemene aanbevel ingen aan de verschi l lende ui tvoer ingsorganen, ge-
richt op het vergroten van de effectiviteit van die maatregelen, die in het be-
lang van betrokkenen zijn. 

De regionale coördinat iecommissies zullen kunnen beschikken over gege-
vens van de verschi l lende ui tvoer ingsorganen, voor zover die voor hun taak-
uitoefening noodzakelijk zijn en de privacy zich daartegen niet verzet. 

5. Vormgeving 

Het experimentele karakter van de regionale coördinat iecommissies dient 
onder meer tot ui tdrukking te komen in een afspraak ten aanzien van deter-
mi jn , waarna evaluatie plaatsvindt. Voorgesteld word t het exper iment op te 
zetten voor drie jaar. Het eerste jaar kan daarbij als gewenningsfase worden 
gezien. In het tweede jaar zou de commissie vol ledig kunnen funct ioneren. 
Na dat tweede jaar zou ieder van de regionale coördinat iecommissies een 
verslag moeten opstel len. Het derde jaar biedt dan, terwi j l het exper iment 
nog loopt, de gelegenheid te besluiten tot beëindiging van het exper iment, 
dan wel tot voortzett ing in een meer def ini t ieve, zo nodig bijgestelde en wet-
teli jk vastgelegde vo rm. 
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Gezien het experimentele karakter dient zoveel mogelijk te worden aange-
sloten bij bestaande structuren. Voorgesteld wordt daarom de regionale 
coördinatiecommissies qua gebiedsindeling af te stemmen op degebiedsin-
deling van de arbeidsbureaus. Ten einde problemen ten aanzien van de be-
manning van de commissies te ondervangen, wordt voorgesteld voorlopig 
coördinatiecommissies in te stellen in die regio's waar de arbeidsbureaus 
zijn overgegaan tot de zogenaamde «nieuwe stijl», dan wel daartoe gedu-
rende de eerste twee jaren van het experiment zullen overgaan, en in ver-
band met een onderlinge vergelijking tevens in een beperkt aantal regio's 
waar nog geen arbeidsbureaus nieuwe stijl zijn. Voorgesteld wordt verder 
het voorzitterschap van de coördinatiecommissies telkens voor de periode 
van één jaar bij toerbeurt te later vervullen door een vertegenwoordiger van 
de bedrijfsverenigingen, de gemeenten en het arbeidsbureau. Het secreta-
riaat zou kunnen worden vervuld door het arbeidsbureau. 
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