
Basistekst inzake inspanningsverplichting scholing NOW 2.0 
 
Uw werkgever heeft wegens omzetverlies door de coronacrisis subsidie voor loonkosten over de periode juni tot en 
met september 2020 krachtens de ‘Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid’  
(hierna: NOW 2.0) bij het UWV aangevraagd. In algemene zin heeft de overheid in de toelichting op de NOW 2.0  
gesteld dat de samenleving en de economie fundamentele veranderingen ondergaan, die vragen om andere 
bedrijfsmodellen met een andere inzet van mensen en middelen. Veel werknemers werken op dit moment minder 
uren of zelfs niet en moeten zich voorbereiden op een andere manier van werken of zelfs ander werk. De overheid 
acht het wenselijk dat werknemers de kans krijgen om een ontwikkeladvies aan te vragen of zich bij te scholen voor 
behoud van werk. 
Om die reden is aan de subsidie krachtens de NOW 2.0 onder meer de verplichting verbonden dat  
werkgevers zich inspannen om werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. 
Met deze mededeling zet uw werkgever een eerste stap om haar werknemers te stimuleren om deel te nemen aan 
het ontwikkeladvies of scholing en de daarbij gehanteerde minimale uitgangspunten aan de werknemers bekend te 
maken. De volgende stap in de inspanningsverplichting is het faciliteren en ondersteunen vanuit de werkgever om 
werknemers die dat wensen, deel te laten nemen aan het ontwikkeladvies of scholing.  
 
Uw werkgever geeft als volgt invulling aan de hiervoor genoemde inspanningsverplichting in de NOW 2.0:  
 
1. De werkgever stelt een contactpersoon aan die werknemers die dat wensen, ondersteunt bij het aanvragen van 

een ontwikkeladvies en het daadwerkelijk realiseren van scholing en financiering van scholingskosten.  
Voor zover er bij uw werkgever al bestaande scholingsregelingen zijn, zal de inspanningsverplichting in de NOW 
2.0 worden betrokken bij deze al bestaande scholingsregelingen. 
De financiering van scholingskosten van werknemers is mede afhankelijk van subsidies, opleidingsfondsen en bij 
uw werkgever al dan niet bestaande scholingsregelingen en vereist om die reden individueel maatwerk. 
 

2. Uw werkgever stimuleert haar werknemers om een ontwikkeladvies bij een erkende loopbaanadviseur aan te 
vragen. Het ontwikkeladvies heeft als doel om inzichtelijk te maken welke scholingsmogelijkheden geschikt zijn 
voor de werknemer. Meer informatie is te vinden op ‘NL Leert Door’.  
De overheid stelt het ontwikkeladvies vanaf augustus 2020 via aanbieders gratis beschikbaar. 
 

3. De werkgever zal ook in individuele personeelsgesprekken wijzen op het belang van het aanvragen van een 
ontwikkeladvies en het volgen van scholing om de inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt in 
algemene zin te vergroten. 
 

4. Als aan de hand van het ontwikkeladvies duidelijk is welke scholing voor de werknemer geschikt is en de 
werknemer wenst de geschikte scholing uit het ontwikkeladvies te volgen, stelt de werkgever de door gebrek aan 
werk wegens de coronacrisis vrijvallende arbeidstijd ter beschikking om scholing te volgen met behoud van het 
salaris. De werknemer kan deze faciliteit aanvragen via een door de werkgever aangewezen contactpersoon. 
 

5. Na toestemming van de werkgever op de aanvraag van de werknemer tot het volgen van scholing uit het 
ontwikkeladvies, kan in overleg met de contactpersoon van de werkgever worden bepaald of de betreffende 
scholing individueel of in groepsverband kan worden gevolgd. Als dat is vastgesteld, kan de werknemer daarbij  - 
ondersteund door de contactpersoon van de werkgever - individueel of in groepsverband een tegemoetkoming 
van de overheid aanvragen in de scholingskosten. Meer informatie is te vinden op ‘NL Leert Door’. Mocht de 
tegemoetkoming van de overheid in de kosten van de scholing ontoereikend zijn, dan kan de werknemer contact 
opnemen met de door de werkgever aangewezen contactpersoon om te bezien in hoeverre via bestaande 
regelingen van de werkgever, O&O fondsen of op andere wijze in de kosten van de scholing tegemoet kan 
worden gekomen. 
 

6. Vanuit de bestaande scholingsverplichting van de werkgever in het Burgerlijk Wetboek stelt de werkgever zijn 
werknemers naast het voorstaande in staat om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de 
eigen functie of passend werk bij de werkgever, als de eigen functie mocht komen te vervallen. 
De werknemer kan deze scholing aanvragen via een door de werkgever aangewezen contactpersoon. 

 
 
 
 


