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1 R a p p o r t Regierol

Geachte College,
Hierbij ontvangt u het rapport'Regierol gemeenten bij regionaal
arbeidsmarktbeleid' van de Inspectie S Z W . De staatssecretaris van SZW heeft het
rapport op 8 juli j l . naar de Eerste en de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee is het
rapport openbaar geworden.
Regionaal arbeidsmarktbeleid moet bijdragen aan het beter op elkaar laten
aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. O m dit te bewerkstelligen
worden diverse partijen in de regio geacht samen te werken; ondernemers,
onderwijsinstellingen, overheden en werknemers. Binnen dit speelveld hebben
gemeenten de taak de regie te voeren om regionaal arbeidsmarktbeleid tot stand
te brengen.
De samenwerking heeft de afgelopen jaren nog niet het resultaat gehad dat was
beoogd. Reden voor de inspectie om onderzoek naar de oorzaken uit te voeren,
waarbij de focus vooral is gericht op de wijze waarop gemeenten de regierol
invullen en de vraag of die invulling bijdraagt aan een betere aansluiting van
vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.
Het rapport is gebaseerd op twee onderzoeken en is ook te vinden op de website
van de Inspectie SZW (http://www.inspectieszw.nl/actueel/publicaties/).
Het rapport levert inzicht op in de processen die spelen bij het tot stand brengen
van regionaal arbeidsmarktbeleid en in de rol van de betrokken partijen. Deze
inzichten geven aan waar de kansen, belemmeringen en uitdagingen zich
bevinden. Door middel v a n deze rapportage verschaft de inspectie ook uw
gemeente en de partijen waar u mee samenwerkt handvatten om de ingezette
weg van samenwerking nog beter te laten verlopen.
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