Vraag en antwoorden sociale maatregelen (uit steun- en herstelplan)
Hoe de maatregelen precies worden ingevuld, wordt bekend gemaakt op Prinsjesdag

Komen er naast financiële regelingen ook sociale maatregelen om gevolgen van corona op te
vangen, zoals (toenemende) armoede en schulden en werkloosheid?
Ja, hiervoor trekt het kabinet ruim 1 miljard euro uit. Het gaat dan om:
Goede begeleiding van werk(loosheid) naar werk
Mogelijkheden tot (om)scholing
Tegengaan van armoede en problematische schulden
Aanpakken van jeugdwerkloosheid

Begeleiding van werk(loosheid) naar werk
Het kabinet investeert in goede begeleiding van werk(loosheid) naar werk, wat houdt dat in?
Er is goede begeleiding nodig voor mensen die hun werk zijn verloren of dreigen te verliezen.
Daarom komt er extra geld voor gemeenten en uitvoeringsorganisaties om regionale
mobiliteitsteams op te richten, die deze dienstverlening kunnen bieden.
Ook komt er een tijdelijke impuls om mensen uit de banenafspraak betrokken te houden bij de
arbeidsmarkt.
Daarnaast komt er geld beschikbaar om SW-bedrijven tegemoet te komen voor omzetverlies en voor
de gemeentelijke dienstverlening van bijstandsgerechtigden. Ook de dienstverlening van UWV aan
WW-, WGA- en Wajong-uitkeringsgerechtigden wordt op peil gehouden.UWV, gemeenten,
werkgevers, sociale partners en beroepsonderwijs zullen samenwerken in regionale
mobiliteitsteams om deze crisisdienstverlening in de regio’s en met sectoren aan te bieden.
In totaal is 650 miljoen vrijgemaakt voor deze maatregelen.

(Om)scholing
Wat gaat het kabinet doen aan (om)scholing en ontwikkeling?
Sommige mensen maken zich zorgen om hun baan en hun inkomenszekerheid op korte en lange
termijn. Door nu na te denken over loopbaankansen op de arbeidsmarkt, wat je kan en wil, en door
je wellicht zelfs bij te scholen of om te scholen zijn werkenden of mensen zonder werk of
opdrachten beter voorbereid op wat er na de crisis komt. Zo maken ze zichzelf minder kwetsbaar op
de arbeidsmarkt en aantrekkelijker voor hun – huidige of toekomstige – werkgever. In het derde
steun- en herstelplan van het kabinet staan maatregelen die zorgen voor ondersteuning en
begeleiding bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt en maatregelen gericht op de financiering van bijen omscholing. In het totaal is ongeveer € 230 miljoen beschikbaar. Het kabinet maakt onder andere
middelen vrij voor ontwikkeladviezen, een versterking van basisvaardigheden en leercultuur op de
werkvloer, online scholing, praktijkleren in het mbo, scholingsbudget in de WW en intersectorale
omscholing. Deze maatregelen worden nu verder uitgewerkt.

Wie kan er gebruikmaken van de (om)scholingsmogelijkheden?
Iedereen die zijn werk als gevolg van de crisis dreigt te verliezen of al verloren heeft of de transitie
naar ander kansrijk werk wil maken, kan gebruikmaken van de mogelijkheden. Naast werknemers en
bedrijven kunnen ook flexwerkers en zelfstandig ondernemers of zzp’ers die minder of geen
opdrachten meer krijgen gebruik maken van deze tijdelijke scholingsmaatregelen. Er komen niet
alleen meer mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding maar ook voor de financiering van
scholing.

Ik wil me laten omscholen, wat zijn de mogelijkheden?
Werk verandert, niet alleen wordt werk digitaler en is werk vaak meer op afstand, er zijn ook banen
die verdwijnen. Tegelijk is er een tekort aan menskracht in sommige sectoren, zoals de zorg, het
onderwijs en de techniek. Het is belangrijk na te denken over wat je kan en wil en je loopbaankansen
op de arbeidsmarkt. Vanuit de regelingen van NL leert door is er geld beschikbaar voor kosteloos
ontwikkeladvies en voor (online) scholing. Bekijk de mogelijkheden op hoewerktnederland.nl.

Ik ben werkloos en wil mij laten omscholen, maar dit is heel kostbaar, kan ik hier subsidie voor
krijgen?
Via de tijdelijke subsidieregelingen van NL leert komen er kosteloze scholingsmogelijkheden bij een
aantal publieke en private opleiders. Bekijk de huidige mogelijkheden op
hoewerknederland.nl. Daarnaast stelt het kabinet budget beschikbaar voor om- en bijscholing via
nieuwe vormen van praktijkleren mbo, waarbij werken wordt gecombineerd met het doen van een
deel van een mbo-opleiding en komt er meer scholingsbudget om WW-gerechtigden via om- en
bijscholing naar nieuw werk te begeleiden.

Wie kan er gebruikmaken van de (om)scholingsmogelijkheden?
Iedereen die zijn werk als gevolg van de crisis dreigt te verliezen of al verloren heeft of de transitie
naar ander kansrijk werk wil maken kan gebruikmaken van de mogelijkheden. Naast werknemers en
bedrijven kunnen ook flexwerkers en zelfstandig ondernemers of zzp’ers die minder of geen
opdrachten meer krijgen gebruik maken van deze tijdelijke scholingsmaatregelen. Er komen niet
alleen meer mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding maar ook voor de financiering van
scholing.

Ik heb het als ondernemer al heel zwaar waarom zou ik tijd en geld stoppen in (om)scholing en het
ontwikkelen van mijn mensen?
Continu leren en ontwikkelen heeft een grote invloed op de duurzame inzetbaarheid en de
betrokkenheid van personeel. Dit bevordert een positief bedrijfsresultaat en voorkomt
ziekteverzuim. Daarom is het ook los van de huidige crisis belangrijk om te investeren in kennis en
vaardigheden van medewerkers. Werk verandert razendsnel en banen verdwijnen soms zelfs
helemaal door de technologische ontwikkelingen, digitaliseringen de verduurzaming van de

economie. Werkgevers met een wendbare en flexibele organisatie zijn succesvoller en kunnen beter
concurreren.
Ik wil mijn medewerkers weerbaarder maken voor veranderingen, hoe helpt de overheid mij?
Door als werkgever te investeren in het versterken van de leercultuur op de werkvloer en goede
(basis)vaardigheden van medewerkers worden werknemers breed inzetbaar, zodat ze in hun eigen
sector kunnen blijven werken of zo nodig naar een andere sector kunnen overstappen.

Tegengaan armoede en schulden
Worden er ook maatregelen genomen om (toenemende) armoede en schulden door corona tegen
te gaan?
Naar verwachting zullen de komende periode meer mensen met armoede of problematische
schulden te maken krijgen. Het kabinet wil deze mensen snel en adequaat ondersteunen en heeft
daarom met VNG, Divosa het initiatief genomen tot een intensieve en versnelde aanpak van
armoede en schulden. Met een brede vertegenwoordiging van organisaties maken we afspraken
over hoe bestaande maatregelen kunnen worden opgeschaald en versneld zodat meer mensen snel
geholpen kunnen worden.
Het kabinet gaat mensen met problematische schulden extra ondersteunen. Het trekt hiervoor € 150
miljoen uit. Een belangrijk onderdeel vormt het opzetten van een fonds waarmee mensen sneller
geholpen kunnen worden met het aflossen van hun schulden.

Wat doet het kabinet nu al om armoede en schulden terug te dringen?
Het kabinet wil het aantal mensen met problematische schulden terugdringen. Samen met
gemeenten, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties werkt het kabinet aan de
uitvoering van het Actieplan Brede Schuldenaanpak. Het actieplan bestaat uit meer dan 40
maatregelen om schuldenproblematiek aan te pakken. De laatste stand van zaken vindt u hier:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/15/voortgangsbrief-aanpakschulden Meer mensen kunnen door de coronacrisis in financiële problemen komen. Om hen aan te
moedigen snel hulp te zoeken start op 31 augustus 2020 de campagne Kom jij eruit?

Aanpak jeugdwerkloosheid
Wat gaat het kabinet doen om jeugdwerkloosheid aan te pakken?
Tijdens een economische recessie loopt jeugdwerkloosheid vaak sneller op. Daar heeft het kabinet
aandacht voor. Jongeren die al werk hadden en dat verliezen, worden net als andere werkzoekenden
goed geholpen met de extra investeringen in dienstverlening van gemeenten en UWV. Maar
kwetsbare schoolverlaters hebben extra aandacht nodig. Het kabinet wil hen intensief gaan
begeleiden naar vervolgonderwijs of werk. Daar trekt het 350 miljoen euro voor uit. Ook jongeren
die nog op school zitten, jongeren die op zoek zijn naar werk en jongeren die al enige tijd van school
zijn maar nog geen werk hebben, kunnen rekenen op extra aandacht.

