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H
et kabinet besluit dezer da-
genovernieuwe tijdelijke
noodmaatregelen voorbe-
houd vanwerkgelegenheid
inde coronacrisis.Dit steun-
pakketNOW3.0 is opvolger

vanNOW2.0, dat geldt tot 1 oktober.De
steunpakketten zijn veel ruimerdande
deeltijd-WWdiewe vande vorige crisis
kennen.

Ookandere landen staan voorde lastige
vervolgkeuze.Nietsdoen is geenoptie, zo
concluderenookhetCentraal Planbureau
(CPB) in zijn inpublicatie ‘Lessen voorde
NOW’enhetBritse Institute for Public
PolicyResearch (IPPR).Wantdoe jeniets,
dan loopt dewerkgelegenheiddramatisch
terug enneemtdewerkloosheidnog forser
toe. Bovendien zienwedaneenenorme
vernietiging vanmenselijk kapitaal.

Tot nu toemaken140.000bedrijven
en2,6miljoenwerknemers gebruik van
NOW-steun. Intussen is duidelijk dat het
kabinet de steunwil voortzetten.Het debat
gaat over inwelke vormenvoorwelkeperi-
odeditmoet gebeuren.

WERKTIJDVERKORTING
Wantookdeduur vandemaatregelen is
cruciaal. Steunmaatregelen inde vormvan
werktijdverkorting, loonkostensubsidie
of tijdelijkewerkloosheidsvoorzieningen
(zoals inBelgië)werkenminstens een jaar
effectief, zoblijkt uit onderzoek.De ver-
wachting is dat het kabinet bijNOW3.0

voor een langereduur kiest danbij de vori-
gemaatregelen, tot de zomer van volgend
jaar.Dat is geruststellend, zekernuhet
CPBdezeweek voorspeldedat de econo-
mie enarbeidsmarktwellicht langdurig of
zelfs blijvendbeschadigdblijven.

RESCUE & RECOVERY
Dehersenkraker voorhet kabinet betreft
het verdere ontwerp vanNOW3.0.Het
IPPR vatte goed samenwathet tweeledig
doelmoet zijn vandenoodmaatregelen:
‘rescue&recovery’.Het blijft belangrijk om
banen te redden, zeker als er onverhoopt
een volgendegrote coronagolf komt enwe
opnieuw in een lockdownmoeten. Tegelij-
kertijd is het cruciaal datwe economisch
herstel bevorderen, vooral doorwerkne-
mers inprobleemsectorennaarnieuwe
banen tebegeleidenwaar zewél produc-
tief kunnen zijn.

DeNOW-regeling zalwaarschijnlijknog
langere tijdmeemoeten. Inde verkenning
wijst hetCPB terecht op twee cruciale as-
pectenwaarmeehet kabinet deflexibiliteit
vande regelingkan vergroten. Allereerst
dedrempel vanhet omzetverlies,waarbo-
venbedrijven in aanmerkingkomenvoor
loondoorbetaling.Daarnaast het percenta-
ge vande loonkostensubsidie.Uiteraard is
steeds eenmix vanbeidemogelijk.

Deze aanpassingen lijkt het kabinet
nu temaken, inde vormvaneenhogere
drempel en een lagere vergoeding vande
loonsom.Het effect vandie combinatie is

niet gering endat veroorzaaktmomenteel
al denodige onrust.Het is net alsmethet
coronavirus: als het kabinet tehard aan
dezeknoppengaat draaien, zal hetwerk-
loosheidsvirus verder oplaaien.

Ook ishet noodzakelijk dat deNOW3.0
(of eenaparte regeling) actief gaat bijdra-
genaandeoverstapnaarnieuwwerk in
bedrijvenwaardat onvermijdelijk is.De
focuskanniet blijven liggenopbehoud
vanwerkbij dezelfdewerkgever, zoals bij
de eerdere steunpakketten.Wasde steun
eerst voornamelijk gericht opdewerkgever
en zijnbedrijf, nu zal ookdewerknemer
meer aandachtmoetenkrijgen.

MOBILITEITSBONUS
HetCPBgeeft hiervoor al eenmogelijk
criteriumaan:werknemersdiewerkzaam
zijnbij eenbedrijf datNOW-steunkrijgt,
moeten in aanmerkingkunnenkomen
voor eenmobiliteitsbonus.Dezebonus
kaneenwerknemer inzettenomover te
stappennaar eenbedrijfmet perspectief
opwerk. Er is daarbij vanzelfsprekendeen
goed samenspel tussenmeerderepartijen
nodig.

Idealiter blijft dewerknemer indienst
bij hetNOW-bedrijf totdat deoverstap
wordt gemaakt, zodat er geenwerkloos-
heidontstaat.HetNOW-bedrijf zoude
werknemer geheel of gedeeltelijk kunnen
vrijstellen vanwerk.Het is echterniet te
verwachtendat deoudewerkgever zorg
kanenwil dragen voorde scholingdie voor
het nieuwewerknodig is.

Daarommoetendebeoogdewerkgever,
het scholingsfonds vandie sector plus re-
gionale arbeidsmarktorganisaties tijdig in
het spelwordenbetrokken.Het landelijke
scholingsprogramma ‘Nederland leert
door’ kandaarbij ookbehulpzaamzijn.
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Kabinetmoet zichmetNOW3.0meer
richten opwerknemer ennieuwwerk

$ Nieuw
steunpakket
moet voor
langere duur
zijn

$ NOW3.0
meer richten op
dewerknemer

$Meer
maatregelen
‘vanwerk
naarwerk’
noodzakelijk
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Als het kabinet te
hard aan de knoppen
gaat draaien, zal het
werkloosheidsvirus
verder oplaaien

Tijdelijkedetachering vanwerknemers
vannoodlijdendebedrijvennaarbedrijven
waarwelwerk is, is somsookeenmoge-
lijkheid.Dit isminder kostbaar. Eenbijko-
mend voordeel is dat bedrijvenhun vaak
metmoeite geworvenwerknemersniet
definitief kwijtraken.

Inde vorige crisiswerddekenniswer-
kersregeling geïntroduceerd. Viadeze re-
gelingkondenbedrijven inmoeilijkheden
hoogopgeleidekenniswerkers tochbehou-
den, door ze tijdelijk bij universiteiten en
onderzoeksinstellingenonder tebrengen.

Zo’n regeling zounubreder kunnen
wordenopgezet, dit keerniet alleen
voorhoogopgeleiden, enkanmet regi-
onalewerkgelegenheidspoolsworden
uitgevoerd.

Maar voor veel functies is bijscholing
noodzakelijk.De vraag is of dat voor een
tijdelijke overstap loont énwiedat betaalt.
Uiteraardbestaat altijd dekansdat de
gedetacheerdewerknemeruiteindelijk
nietmeer teruggaat naarhet oudebedrijf.
Maar in zo’n geval heeft deoudewerkgever
in ieder geval kostenbespaard enheeft
denieuwewerkgever eengoede arbeids-
kracht kunnenwerven.

Almet al lijkt het kabinetmetdenieuwe
NOW3.0ondermoeilijke omstandighe-
deneenbehoorlijk evenwichtige keuze
te gaanmaken.Maar voorzichtigheid
blijft geboden.Daarnaast is dringendeen
pakketmaatregelennodigdat zorgt voor
werkzekerheidwaardebaanzekerheid
verdwijnt.
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