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De prinsjesdagmemo 2015

Geachte lezer,

Ook dit jaar zet RegioPlus een goede traditie voort van een Prinsjesdagmemo. In het memo 
treft u een overzicht aan van de relevante (beleids)maatregelen van het Kabinet Rutte voor de 
arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn. Het belang van regionaal arbeidsmarktbeleid wordt 
ook voor 2016 kabinetsbreed onderschreven.

Joke ter Stege,
directeur Stichting RegioPlus

ARBEIDSMARKT  ZORG  EN  WELZIJN  FLEVOLAND
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MAATREGELEN MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT 

Verpleeghuizen in ons land krijgen volgend jaar gezamenlijk 140 miljoen euro voor 
kwaliteitsverbetering. In de jaren daarna stijgt dit tot structureel 210 miljoen euro. Deze 
extra bedragen komen vooral ten goede aan opleiding en bijscholing van medewerkers. 
Verder zal er geld zijn voor de uitbreiding van de dagbesteding van bewoners naar ge-
middeld een uur per dag. 

Dit zijn in het oog springende punten uit de Rijksbegroting 2016 van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De nieuwe plannen bouwen voort op het ‘Waardig-
heid en Trots’ plan dat staatssecretaris Martin van Rijn in het voorjaar van 2015 lanceer-
de voor de kwaliteitsverbetering van verpleeghuizen. Ander nieuws is dat een streep 
wordt gehaald door een voor 2016 geplande bezuiniging van 45 miljoen euro op de 
gehele langdurige zorg.

Zorgkosten
Nederland geeft elk jaar meer geld uit aan de zorg. Sinds 2012 is de groei van de zorgkosten 
wel gematigd. Die beheersing is toe te schrijven aan de hervorming van de langdurige zorg, 
de verschillende akkoorden binnen de zorgsector, het geneesmiddelenbeleid en scherpere 
inkoop van verzekeraars. De zorgkosten in Nederland groeien in 2016 naar verwachting met 
3,6% van 65,5 tot 67,8 miljard euro. Tussen 2006 en 2012 was er nog een gemiddelde groei 
van meer dan 6% per jaar.

Opleiding en bijscholing
Bewoners van verpleeghuizen, hun mantelzorgers en alle medewerkers moeten in de dagelijk-
se praktijk baat hebben bij de extra middelen voor kwaliteitsverbetering (140 miljoen euro in 
2015 en 210 miljoen euro in de jaren erna). Omdat het overgrote deel van het bedrag wordt 
besteed aan opleiding en bijscholing van medewerkers, zal de kennis van de professionals 
beter aansluiten op de wensen, behoeften en mogelijkheden van cliënten.

Uitgebreide dagbesteding
Dankzij de uitbreiding van de dagbesteding, met gemiddeld een uur per dag, kan beter worden 
tegemoetgekomen aan de wensen van bewoners. Verder worden cliëntenraden versterkt en 
wordt het toezicht intensiever en meer gericht op kwaliteit door de ogen van de cliënt. 

Voortdurende aandacht en zorgvuldigheid
De hervorming van de langdurige zorg per 1 januari 2015 blijft voortdurend aandacht en 
zorgvuldigheid vergen van alle betrokken partijen: zorgaanbieders en -uitvoerders en het kabi-
net. Hervormen is meer dan wetgeving. Systemen moeten worden aangepast en uitvoerders 
moeten goed op hun nieuwe taak berekend zijn. Er moet voldoende gelegenheid zijn om in te 
spelen op de veranderingen. Speciale voorzieningen voor de overgang zijn dan ook noodzake-
lijk, evenals het regelmatig toezien op de implementatie.

Voor 2016 moet de focus blijven liggen op een goede afwikkeling van de transitie. Specifiek 
aandachtspunt hierbij: het overgangsrecht voor veel cliënten met een AWBZ-indicatie is eind 
2015 beëindigd. Zij moeten kunnen blijven rekenen op passende zorg en ondersteuning.
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De Rijksbegroting 2016 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
besteedt ook aandacht aan de transitie. Concreter: aan de transitie in 2015 die uitgroeit tot de 
transformatie in 2016. Volgend jaar staan de transformatieagenda, het toezicht en de monito-
ring in het sociaal domein centraal. In deze fase gaat het om vernieuwing in het sociaal domein 
en wordt toegewerkt naar een overheid die ondersteuning en zorg biedt waar dat nodig is en 
aansluit bij het zelf-oplossend vermogen van de samenleving en de behoefte van mensen om 
zelf regie te voeren over hun leven. Het Rijk creëert daarvoor de voorwaarden waarbinnen de 
gemeenten de transformatieopdracht effectief kunnen vervullen. Hierbij staat de lokale prak-
tijk centraal en wordt aansluiting gezocht bij reeds lopende initiatieven. De middelen voor het 
sociale domein zijn vrij besteedbaar en gemeenten hebben de vrijheid om binnen de wettelijke 
kaders hun nieuwe taken vorm te geven.

De regiefunctie van gemeenten en de centrale positie van de burger en diens behoeften, 
mogelijkheden en directe leefomgeving vragen om veranderingen in organisatie, cultuur en 
manieren van werken van de overheid en uitvoerende organisaties waaronder zorg en welzijn-
sorganisaties. De aandacht en inzet die aanwezig waren in de transitiefase van de decentralisa-
ties, zijn evenzeer nodig om deze fase tot een succes te maken. Het is bovendien cruciaal dat 
juist nu ruimte wordt gemaakt voor vernieuwing, terwijl de zorgcontinuïteit geborgd wordt en 
voorkomen wordt dat de focus alleen komt te liggen op het financieel beheer.  

Vernieuwing (langdurige) zorg en ondersteuning
Zorg en ondersteuning op een doelmatige en verantwoorde wijze dichter bij mensen orga-
niseren en beter laten aansluiten bij individuele wensen en behoeften. Dat is het doel van 
de vernieuwing van de (langdurige) zorg en ondersteuning in 2016. Kernbegrippen van deze 
praktijkvernieuwing: kwaliteit, zelfredzaamheid, eigen regie, alsmede waardigheid en trots van 
de cliënt, diens sociale omgeving en de betrokken zorgverleners. Dit is primair een taak voor 
burgers, cliëntenorganisaties, gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders, professionals, zorgkan-
toren/Wlz-uitvoerders en verzekeraars. Dankzij het vernieuwde stelsel moeten deze partijen 
meer ruimte krijgen voor innovaties. Ten aanzien van de eerste effecten van de vernieuwing 
van de langdurige zorg blijkt dat de toestroom van budgethouders pgb in 2015 hoger was dan 
beoogd. Het tempo van het extramuraliseren was juist lager dan verwacht.

Afspraken langer zelfstandig wonen
In alle regio’s of gemeenten moeten gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders in 2016  
afspraken maken over het aantal geschikte woningen en de te leveren zorg en ondersteuning 
om mensen langer thuis te kunnen laten wonen. Dit staat in de Voortgangsrapportage Transi-
tieagenda Langer zelfstandig wonen van 1 juli 2015. De beschikbare informatie over de moge-
lijkheden om langer thuis te wonen en over de kosten voor de burgers, wordt duidelijk ontslo-
ten en leidt tot een heldere boodschap richting burgers over het langer zelfstandig wonen. De 
transitie naar een betere aansluiting van het huidige aanbod en de vraag om langer zelfstandig 
te wonen met nieuwe zorgarrangementen, zal meerdere jaren beslaan. 

Informele zorg
De informele zorg wordt in 2016 verder versterkt, indien nodig tijdig verlicht en zal verbonden 
zijn met de formele zorg. Als het nodig is, bieden gemeenten verlichting, zodat de mantelzorg 
zijn werk kan volhouden. Voor mensen met dementie én voor hun mantelzorger worden vol-
gend jaar aanvullende maatregelen getroffen om hun levenskwaliteit te verbeteren. Voor het 
verbeteren van de kwaliteit van zowel verpleeghuizen als de gehandicaptensector geldt een 
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plan van aanpak waarin de relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de professional cen-
traal staat. Als een maatregel een meer-jarenaanpak betreft, wordt deze vertaald in concrete 
tussenresultaten, zodat kan worden gestuurd op de voortgang.

In de eerste maanden van 2016 rondt Vilans het programma ‘In voor mantelzorg’ af. De deel-
nemende zorgorganisaties werken hierbinnen aan een beter samenspel tussen formele en 
informele zorg.

Beperking werkgelegenheidsverlies HLZ
In vervolg op de reeds getroffen maatregelen om het werkgelegenheidsverlies als gevolg van 
de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) zoveel mogelijk te beperken, zullen zorg, welzijn en 
overheid in 2016 - evenals in 2015 - een op de toekomst gerichte werkagenda voor huishou-
delijke hulp en een code voor verantwoord marktgedrag opstellen. In 2016 moeten de eerste 
resultaten van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) beschikbaar komen. Zo zullen 
de eerste projecten in het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ van start gaan. 

Andere effecten HLZ
De NPCF, Ieder(in) en andere partijen hebben begin 2014 met het ministerie van VWS af-
spraken gemaakt om de HLZ-transitie te begeleiden. Onderdeel daarvan was dat de NPCF en 
Ieder(in) de effecten van de transitie voor cliënten monitoren en burgers helpen hun weg te 
vinden in de nieuwe situatie. Afgesproken is dat zowel NPCF als Ieder(in) hiervoor 1,6 miljoen 
euro per jaar ontvangt. Verder worden de transitiemiddelen ingezet voor de beleidsevaluatie 
HLZ, uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het doel: bepalen in hoeverre 
de ontwikkelingen in de gewenste richting gaan.

In de evaluatie staan twee onderzoeksvragen centraal. Eén: in hoeverre worden, voor poten-
tiële gebruikers en voor het wettelijk systeem, de doelen van de hervorming langdurige zorg 
en de betreffende wetten en maatregelen behaald? Twee: in hoeverre houdt het doelbereik 
verband met de uitvoering van de betreffende wetten en maatregelen en met de vrijwillige 
inzet van burgers? Welke andere factoren spelen een rol? Zijn er (on)gewenste neveneffecten? 
De evaluatie is vóór 1 januari 2018 gereed en wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Vernieuwing jeugdstelsel
Met de Jeugdwet zijn gemeenten de eerst verantwoordelijke overheid voor preventie, jeugd-
hulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Behalve op de transitie is in 2016 het vizier 
gericht op de inhoudelijke vernieuwing: de transformatie.

In 2016 worden de thema’s van de Vernieuwingsagenda Jeugd 2015–2018 uitgewerkt. De ver-
nieuwing krijgt lokaal en regionaal vorm onder regie van gemeenten in het samenspel met ou-
ders, jeugdigen, jeugdprofessionals, aanbieders, scholen, justitiële en andere maatschappelijke 
organisaties. Het gaat onder meer om inzet van preventie en eigen kracht, nieuwe toegang tot 
jeugdhulp, participatie van jeugdigen en ouders, integraal werken, samenwerking met jeugd-
gezondheidszorg en (passend) onderwijs, vernieuwing jeugdbescherming, zorgvernieuwing en 
regionale inkoop van specialistische jeugdhulp.

De rijksoverheid en de VNG zullen vernieuwingen in het jeugdstelsel monitoren om eventuele 
knelpunten tijdig in beeld te brengen en met extra ondersteuning passende oplossingen te 
bieden. Verder wordt de transformatie financieel gestimuleerd en gefaciliteerd, onder andere 
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met een professionaliseringstraject en andere ondersteuningsprogramma’s. De in april 2014 
gestarte Transitieautoriteit Jeugd (TAJ) zet haar bemiddelende en adviserende werkzaamheden 
ten aanzien van gemeenten en jeugdhulpaanbieders voort in 2016.

Academische Werkplaatsen Jeugd
Het programma ‘Academische Werkplaatsen Jeugd 2015–2020’ moet de transformatie jeugd 
bevorderen. Dat gebeurt op het niveau van de 42 gemeentelijke jeugdregio’s. Academische 
werkplaatsen jeugd verbinden de werelden van wetenschap, praktijk, onderwijs en beleid met 
structurele inbreng van ouders en jongeren. Zo brengen werkplaatsen kennis samen die nodig 
is voor de aanpak van praktische vraagstukken in de jeugdsector. Verkregen kennis wordt 
direct vertaald naar praktijk of beleid in de vorm van toepasbare kennisproducten.

Wmo-werkplaatsen
In 2016 worden de 14 Wmo-werkplaatsen voor 2,6 miljoen euro gesubsidieerd. Deze regionale 
samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, gemeenten en zorg- en welzijnsin-
stellingen zijn gericht op praktijkonderzoek en deskundigheidsbevordering op het terrein van 
maatschappelijke ondersteuning. In 2015 zijn behalve de hogescholen 121 gemeenten en 280 
zorg- en welzijnsinstellingen betrokken bij de Wmo-werkplaatsen. Zij dragen voor twee derde 
deel bij aan de voor het samenwerkingsverband benodigde middelen.

De Wmo-werkplaatsen zijn dankzij de wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk 
een succesvolle formule om kennis te ontwikkelen, toe te passen en te implementeren. Het 
naar gemeenten gedecentraliseerde stelsel zal in de praktijk steeds meer integraal en interdis-
ciplinair vorm krijgen en niet uitsluitend passen binnen de kaders van de Wmo 2015. De werk-
plaatsen zullen zich daarom de komende jaren door-ontwikkelen tot werkplaatsen die actief 
zijn op het bredere sociale domein. Zij kunnen daarmee voldoen aan regionale kennisvragen, 
maar staan uiteraard ook in verbinding met de landelijke kennisinfrastructuur.

Landelijke kennisinfrastructuur Wmo
Het kennisinstituut Movisie ontvangt in 2016 circa 7,2 miljoen euro subsidie voor het verza-
melen, verrijken, valideren en verspreiden van kennis voor de ondersteuning van gemeenten 
en instellingen ten behoeve van een adequate uitvoering van de Wmo 2015 en aanpalende 
terreinen. Rondom de vernieuwing van de landelijke kennisinfrastructuur wordt volgend jaar 
toegewerkt naar een kennissysteem dat gericht is op kennisvragen vanuit de praktijk. 

Opleidingen beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Het regionaal arbeidsmarktbeleid wordt geïntensiveerd. Het ministerie van VWS zal samen met 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijken hoe de gevolgen voor verschil-
lende groepen werknemers in de zorg en ondersteuning op een verantwoorde manier kunnen 
worden opgevangen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de sectorplannen zorg en de 
huishoudelijke hulp toelage.
Als vervolg op het advies over de veranderende zorgvraag, adviseert de commissie Innovatie, 
Zorgberoepen en Opleidingen van het Zorginstituut in 2016 over een passend opleidingscon-
tinuüm. Met het traject Zorgpact wordt een impuls gegeven aan de samenwerking tussen over-
heid, onderwijs- en zorginstellingen om het huidige en toekomstige personeel optimaal voor te 
bereiden op de eisen die nu en in de toekomst aan de zorg worden gesteld. 
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Regionaal arbeidsmarktbeleid
Om de noodzakelijke omslag in denken en werken in de zorg daadwerkelijk vorm te geven, is 
op regionaal niveau een goede dialoog tussen zorginkopers, zorgaanbieders en cliënten nood-
zakelijk. Regionale samenwerking tussen aanbieders uit verschillende branches en sectoren is 
bovendien van groot belang om te kunnen anticiperen op de arbeidsmarktopgave die voort-
komt uit deze nieuwe organisatie van de zorg.

Via RegioPlus wordt in 2016 een subsidie van 8,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarmee 
wordt in elke regio gewerkt aan een vier programma-lijnen: strategisch arbeidsmarktbeleid, 
werven met beleid, kwalificeren voor zorg en welzijn en duurzame inzetbaarheid. Vanuit deze 
regionale arbeidsmarktinfrastructuur wordt ook een forse bijdrage geleverd aan bijvoorbeeld 
de uitvoering van de sectorplannen, waarmee meer dan 80.000 scholingstrajecten in gang zijn 
gezet. Mede vanwege die extra inzet en de grote veranderopgave, is het jaarlijks beschikbare 
bedrag vanaf 2016 verhoogd van 7,5 miljoen euro naar 8,5 miljoen euro.

Bestrijding agressie tegen medewerkers
Het Actieplan Veilig Werken in de Zorg wordt voortgezet in 2016. Het stimuleert zorginstellin-
gen nog meer om beter beleid te voeren ter bestrijding van agressie tegen hun medewerkers. 
Hiervoor is 3,5 miljoen euro beschikbaar, onder andere via een subsidie aan het Centrum voor 
Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel.
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MAATREGELEN MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

De lasten op arbeid dalen in 2016. Ook de 1,2 miljoen professionals in zorg en welzijn 
profiteren hiervan: hun koopkracht gaat erop vooruit. Bovendien kunnen zij rekenen op 
een verhoging van de kinderopvangtoeslag. Daarvoor is 0,3 miljard euro uitgetrokken, 
bedoeld om de arbeidsparticipatie van werkende ouders met jonge kinderen te bevor-
deren. Een deel van de lastenverlichting op arbeid is erop gericht de arbeidsparticipatie 
structureel te laten stijgen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Daarmee draagt de 
lastenverlichting op de middellange termijn structureel bij aan meer werkgelegenheid. 
Dit zijn belangrijke maatregelen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid aankondigt in haar Rijksbegroting 2016.

Dalende werkloosheid
Het werkloosheidspercentage neemt naar verwachting af van 7,4 in 2014 tot 6,9 procent in 
2015 en 6,7 procent in 2016. De daling is het gevolg van de toegenomen vraag naar arbeid 
door bedrijven. Mede als gevolg van de crisis telt Nederland nog wel 270.000 werkzoekenden 
die langer dan een jaar onvrijwillig aan de kant staan. Dat is ruim 3 procent van de beroeps-
bevolking. Ter vergelijking: de langdurige werkloosheid is in Nederland tijdens de crisis harder 
gestegen dan in bijvoorbeeld Duitsland, Amerika en Scandinavische landen. 

Na eerdere crises daalde de langdurige werkloosheid na verloop van tijd tot 1 procent. Als het 
economisch herstel verder doorzet, is dit ook nu een reëel toekomstperspectief, zo stelt het 
ministerie van SZW. Daarbij moeten de kansen van een deel van de langdurig werklozen wor-
den vergroot door onder meer de lastenverlichting aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 

Lagere loonkosten 
Dankzij de verlaging van de lasten op arbeid wordt het voor werkgevers aantrekkelijker men-
sen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De reden: er ontstaat een 
zogenoemd lage-inkomensvoordeel. Deze tegemoetkoming verlaagt de loonkosten, zodat de 
kansen op werk toenemen zonder de inkomenspositie van deze mensen aan te tasten. De 
lastenverlichting is vooral gericht op werkenden met lage en middeninkomens. Hierdoor wordt 
het lonender voor mensen met een uitkering om aan het werk te gaan. Ook gaan werkende 
ouders met jonge kinderen er door de lastenverlichting op vooruit. Dat is goed voor de werk-
gelegenheid; ut onderzoek van het CPB blijkt dat jonge moeders zeer gevoelig zijn voor financi-
ele prikkels als het gaat om arbeidsparticipatie.

Participatiewet
De Participatiewet beoogt de deur naar werk te openen voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, onder wie personen met een arbeidsbeperking. De banenafspraak met sociale 
partners en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten borgen dat werkgevers ook 
écht banen openstellen voor deze groep. De afspraken zijn gemaakt, de wetten zijn van kracht, 
de aandacht gaat nu uit naar het goed in de samenleving laten landen en de zorgvuldige im-
plementatie van de wetten en afspraken.

Het structureel monitoren van de effecten is gestart; niet alleen cijfermatig, maar juist ook door 
cliënten, werkgevers en gemeenten te vragen naar hun ervaringen. VNG, Divosa, UWV en de 
ministeries van SZW en van VWS werken aan een meerjarig kennisprogramma gericht op ver-
sterking van de gemeentelijke uitvoeringspraktijken. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk 
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voor de uitvoering van de Participatiewet. De 35 arbeidsmarktregio’s zijn daarbij een ankerpunt 
in de regio waar werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen, UWV en gemeenten samen-
werken. Met het oog op de stelselverantwoordelijkheid voert de rijksoverheid  daarnaast over-
leg met maatschappelijke partijen. Dat kan indien nodig tot bijsturing van het stelsel leiden, 
zodat het oorspronkelijk beoogde doel wordt bereikt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de banenaf-
spraak en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsgehandicapten.

Mensen met psychische aandoeningen hebben het vaak extra lastig om aan het werk te ko-
men én te blijven. Stigmavorming en een gebrek aan kennis over de mogelijkheden van partici-
patie spelen hierbij een belangrijke rol, zowel bij gemeenten, de GGZ als werkgevers. Een groot 
aantal partijen doet nu mee aan een initiatief om de participatie van mensen met psychische 
aandoeningen te bevorderen. Tot deze partijen behoren onder meer VNG, VNO-NCW/MKB, 
UWV, Geestelijke Gezondheidszorg Nederland en de cliëntenkoepel Landelijk Platform GGz,.

Impuls beschut werk
Gemeenten krijgen extra geld om beschut werk te creëren voor mensen met een beperking 
die niet aan de slag kunnen in het reguliere bedrijfsleven. Het gaat om een investering van  
100 miljoen euro cumulatief in de periode 2016-2010.

Wet werk en zekerheid
De Wet werk en zekerheid (Wwz) maakt het ontslagrecht eerlijker en activerender. Ook kort 
deze wet de WW-duur stapsgewijs in. Dit moet bijdragen aan een hogere arbeidsparticipatie 
en arbeidsmobiliteit. De Wwz versterkt verder de positie van flexwerkers en bestrijdt oneigen-
lijk gebruik van flexconstructies. De herziening van de kindregelingen stimuleert daarnaast de 
arbeidsparticipatie van alleenstaande ouders, omdat het voor hen financieel aantrekkelijker 
wordt om te gaan werken.

Arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden
Arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden worden met diverse instrumenten, zoals 
loonkostensubsidies en de banenafspraak, ondersteund bij het bemachtigen van een baan. Ar-
beidsmarktdiscriminatie wordt bestreden door nog sterker in te zetten op handhaving en door 
contracten te beëindigen met bedrijven die strafrechtelijk zijn veroordeeld voor discriminatie.

Andere kansen kwetsbare werkzoekenden 
Er zijn mogelijkheden om de kansen van kwetsbare werkzoekenden verder te vergroten. Het 
CPB en het SCP stellen bijvoorbeeld dat de arbeidsmarktpositie van arbeidsgehandicapten en 
andere kwetsbaren kan worden verbeterd door scholing te bevorderen of door vaardigheids-
trainingen en job carving: het afsplitsen van laaggeschoolde taken uit hooggeschoold werk om 
zo banen voor laagopgeleiden te creëren. Vooral arbeidsongeschikten zonder startkwalificatie 
kunnen hiervan profiteren.

Verder kunnen werkgevers- en werknemersorganisaties een positieve rol spelen bij het verbe-
teren van de positie van kwetsbare groepen, bijvoorbeeld door in cao’s af te zien van afspra-
ken over bovenwettelijke loondoorbetaling bij ziekte of leeftijdsafhankelijke arrangementen in 
cao’s. Met deze maatregelen nemen de loonkosten van kwetsbare groepen voor werkgevers af 
en worden hun kansen op werk groter.
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Mobiliteitsbonus 
Meer duurzame inzetbaarheid en minder mensen langs de kant. Dat moet worden bereikt met 
mobiliteitsbonussen voor het in dienst houden en in dienst nemen van oudere uitkeringsge-
rechtigden en arbeidsgehandicapten. Als onderdeel van het pensioenakkoord is de leeftijds-
grens van de mobiliteitsbonus voor oudere uitkeringsgerechtigden vanaf 2015 verhoogd van 
50 jaar naar 56 jaar. 

Per 1 januari 2018 worden de premiekortingen oudere werknemers en arbeidsgehandicapte 
werknemers omgevormd tot loonkostenvoordelen. Hiermee wordt de verzilveringsproble-
matiek van kleine werkgevers opgelost en wordt de systematiek eenvoudiger, robuuster en 
fraudebestendiger. Deze wijziging is al door de minister van SZW aangekondigd in een brief 
aan de Tweede Kamer van 6 februari 2015. Ze wordt geregeld in de Wet tegemoetkomingen 
loondomein. Deze wet voorziet ook in de introductie van het lage-inkomensvoordeel, een 
gericht loonkostenvoordeel vanaf 1 januari 2017 om het voor werkgevers aantrekkelijker te 
maken mensen met lage inkomens aan te nemen of in dienst te houden.
 
Kinderopvang 
Vanaf 2016 zijn er structureel hogere uitgaven van circa 290 miljoen euro aan kinderopvang-
toeslag. Met ingang van dat jaar worden de toeslagpercentages in de eerste en de tweede 
kind-tabel (voor twee kinderen en meer) voor iedereen verhoogd. In beide tabellen worden de 
percentages opgehoogd met 5,8 procentpunt, waarbij de allerhoogste toeslagpercentages in 
de eerste en de tweede kind-tabel zijn gemaximeerd op respectievelijk 93% en 94%. 

Bestuurlijke organisatie
De wensen uit de samenleving veranderen; de behoefte aan maatwerk neemt toe. Effectieve 
en efficiënte organisatie van sociale instituties in die veranderende wereld is een belangrijk 
bestuurlijk vraagstuk. Regionaal georganiseerde dienstverlening in arbeidsmarktregio’s staat 
dichtbij mensen en bedrijven. Ze komt daarmee tegemoet aan de wens om maatwerk te leve-
ren. In de 35 arbeidsmarktregio’s komen dienstverlening en samenwerking tussen gemeenten, 
werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen en UWV tot stand. Het ministerie van SZW 
ondersteunt dit.

Jeugdwerkloosheid
De sectorplannen behelzen onder meer extra instroom van jongeren bij bedrijven via leer-
banen. Met deze plannen blijft de rijksoverheid in 2016 werkgevers stimuleren om vacatures 
open te stellen voor jongeren van 18 tot 27 jaar. De minister van SZW heeft voor 2015 en 2016 
3,5 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld aan de 35 arbeidsmarktregio’s voor de uitvoering 
van de regionale plannen. Voor de actieve bemiddeling van jongeren met een WW-uitkering is 
in diezelfde periode jaarlijks 3,7 miljoen euro beschikbaar gesteld aan het UWV.
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MAATREGELEN MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de zorg verbeteren, zodat huidige 
en toekomstige werknemers zo goed mogelijk worden voorbereid op de zorg van de 
toekomst. Dat is een van de onderwijsdoelstellingen in de huidige kabinetsperiode. 
Daarvoor is een goede regionale samenwerking nodig tussen de zorgsector, het mbo en 
hbo, en de overheid. Dit alles wordt gestimuleerd in het Zorgpact, zo staat te lezen in de 
Rijksbegroting 2016 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij het 
Zorgpact is ook het ministerie van VWS betrokken.

Hogere kwaliteit onderwijs
Een hogere kwaliteit van onderwijs bevordert gelijke kansen in het onderwijs. De daaruit voort-
vloeiende ambities zijn: flexibiliteit, ruimte voor maatwerk en soepelere overgangen tussen 
onderwijstypen om zo uitval, zittenblijven en afstroom te voorkomen en doorstroom naar 
een hoger niveau te vergemakkelijken. Kwetsbare leerlingen uit de lagere sociaaleconomische 
milieus hebben daar baat bij. Onderwijsstapeling vergt weliswaar een hogere maatschappelijke 
investering, maar biedt laatbloeiers of leerlingen met een onderwijsachterstand de mogelijk-
heid zich te ontplooien. 

De overgangen tussen het vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso) en 
het mbo en de overgang van het mbo naar het hbo worden verder verbeterd. Scholen krijgen 
meer ruimte om maatwerk te bieden voor optimale talentontwikkeling. Zo wordt de wetgeving 
op het gebied van onderwijstijd in het voorgezet onderwijs verruimd en wordt de mogelijkheid 
geboden om buiten de reguliere schooltijden onderwijs aan te bieden, zoals in de landelijk op-
gezette zomerscholen. In het mbo krijgen kwetsbare leerlingen op niveau 1 en 2 een speciaal 
diploma als ze nog niet kunnen voldoen aan de eisen om door te stromen naar een hoger ni-
veau, maar wel de beroepsgerichte vakken hebben gehaald. Daarmee verbeteren hun kansen 
op de arbeidsmarkt.

Inspelen op regionale arbeidsmarkt
In 2016 worden de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s ingevoerd in het vmbo. Hier-
mee kan flexibel worden ingespeeld op veranderingen in het vervolgonderwijs en de regionale 
arbeidsmarkt. Nieuwe beroepsgerichte keuzevakken kunnen binnen een jaar worden aange-
meld, ontwikkeld, getoetst aan kwaliteitscriteria en geregistreerd, om vervolgens aan leerlingen 
te worden aangeboden. Hierbij is het uitgangspunt dat een vo-school het vervolgonderwijs en 
de regionale arbeidsmarkt betrekt bij het ontwikkelen van een beroepsgericht keuzevak.

Onderwijs en bedrijfsleven
Instellingen hebben ook in 2016 ruimte om onderwijs innovatief, op de regio gericht en 
kleinschalig te organiseren. Dit is een gevolg van de maatregelen uit de brief ‘Ruim baan voor 
vakmanschap’. Het experiment ‘cross overs’ beoogt de flexibilisering van het mbo te vergroten 
door meer ruimte te geven aan samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven op regionaal 
niveau. Gezamenlijk stellen zij een cross-sectorale kwalificatie samen waarmee sneller inge-
speeld kan worden op cross-sectorale beroepen en innovatie. 
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Zelfstandigheid en zelfredzaamheid vrouwen
De economische zelfstandigheid en financiële zelfredzaamheid van vrouwen moet worden ver-
sterkt via voortzetting van de ‘Kracht on Tour-bijeenkomsten’ Gemeenten kunnen in 2016 met 
ondersteuning van het ministerie van OCW een eigen tour organiseren. Dit traject richt zich op 
drie doelgroepen: jonge vrouwen die financieel zelfstandig zijn, vrouwen die in deeltijd werken 
en vrouwen met grote afstand tot de arbeidsmarkt.

ARBEIDSMARKT  ZORG  EN  WELZIJN  FLEVOLAND


