
 

 

NOW 2.0 en Nederland leert door 

Vanaf 6 juli 2020 is het voor bedrijven mogelijk om gebruik te maken van de tweede tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0). Bij deze regeling wordt een 
tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% verstrekt wanneer een omzetdaling van 
tenminste 20% wordt verwacht in de maanden juni 2020 tot en met september 2020. 
 
De NOW kent onder andere de volgende voorwaarden: 
• De omzetdaling van tenminste 20% wordt berekend ten opzichte van een kwart van de omzet 

van het jaar 2019. De omzetdaling dient men met een accountantsverklaring aan te tonen. 
• Loon dient volledig te worden doorbetaald. Ook werknemers met een flexibel urencontract (nul-

uren contract, min-max contract of oproepcontract) tellen mee. 
• De voor bepaling van de subsidie gehanteerde loonsom wordt standaard vermeerderd met 40% 

toeslag voor werkgeverslasten om het afhandelen van aanvragen te versnellen.  
• Voor uitzendkrachten kan ook compensatie voor de loonkosten aangevraagd worden. 
• Werknemers mogen tussen 18 maart 2020 en 31 augustus 2020 niet worden ontslagen op basis 

van bedrijfseconomische redenen. Wordt toch een ontslagverzoek ingediend, dan is motivering 
dat ontslag niet kan worden voorkomen (middels de NOW-regeling) vereist. Er geldt een boete 
van 5% indien een bedrijf meer dan 20 medewerkers ontslaat zonder overeenkomst met de 
vakbond. 

• Werknemers hoeven tijdens de subsidieperiode niet te stoppen met werken. 
• Werkgevers zijn verplicht hun werknemers te stimuleren tot bij- en omscholing en gaan bij de 

aanvraag akkoord met de openbaarmaking van hun bedrijfsgegevens. 
• Over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus 

worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is 
van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. 
Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben 
gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden. 

• De werkgever is verplicht om de subsidie uitsluitend te gebruiken voor betaling van de 
loonkosten. 

• De werkgever is verplicht om de werknemersvertegenwoordiging te informeren over een 
toegekende aanvraag. 

• De werkgever moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van 
belang zijn, kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet hij 
desgevraagd inzage geven in deze administratie. 

• De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de 
voorgeschreven momenten. 

• De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de 
omzetdaling indienen met daarbij een accountantsverklaring. 

 
De volledige voorwaarden en hoe een aanvraag kan worden ingediend staat op de website van het 
UWV :https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/tweede-aanvraagperiode-
now/index.aspx 
 
Het ministerie geeft de volgende toelichting op de inspanningsverplichting tot het stimuleren van 
een ontwikkeladvies en scholing: 

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/tweede-aanvraagperiode-now/index.aspx
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/tweede-aanvraagperiode-now/index.aspx


In de NOW 2.0 die per 1 juni geldt, is voor werkgevers een inspanningsverplichting opgenomen om 
hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud 
van werk. Op het moment dat het werk sterk is verminderd of dreigt te verdwijnen is er mogelijk 
ruimte voor oriëntatie op een andere loopbaan of scholing richting ander werk. Werkgevers kunnen 
hun werknemers stimuleren door bijvoorbeeld tijd of middelen, bijvoorbeeld uit O&O-fondsen, 
beschikbaar te stellen. 
Ter ondersteuning stelt het kabinet € 50 mln. beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’. 
Daarmee kunnen mensen die door de crisis hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen zich 
heroriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing volgen.  
Dit crisispakket heeft een looptijd van juli 2020 tot en met december 2020. 

Wie kan er gebruik maken van de regeling NL leert door? 
De regeling NL leert door biedt werkenden en werkzoekenden waaronder flexwerkers, zzp’ers  de 
mogelijkheid om ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. 
Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan een ontwikkeladvies aanvragen bij 
gekwalificeerde loopbaanadviseurs en daarnaast is er de mogelijkheid online scholingsactiviteiten te 
volgen. Werkgevers stimuleren hun werknemers van deze regeling gebruik te maken en gaan actief 
het gesprek over leren en ontwikkelen met hun werknemers aan te gaan. 

Planning 

• Aanvragen subsidieregeling NL leert door 
Vanaf medio juli 2020 kunnen loopbaanadviseurs subsidie aanvragen 
via www.uitvoeringvanbeleidszw.nl 
  

• Start ontwikkeladvies          
Vanaf begin augustus 2020 kunnen werkenden ontwikkeladvies aanvragen. 
Op www.hoewerktnederland.nl komt vanaf half juli 2020 informatie beschikbaar.      
  

• Start online scholingsactiviteiten  
Later dit jaar volgen de online scholingsactiviteiten. Hier kunnen mensen kosteloos aan 
deelnemen bij een aantal publieke en private opleiders. De opleiders kunnen de kosten van 
die onlinescholingsactiviteiten dekken via de subsidieregeling. 

 
 
 

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/
https://www.hoewerktnederland.nl/

