
 

Werkgever, pak de kansen om kwetsbaar personeel vast te houden 
 
 
Open brief van de wethouders Participatie Zaanstreek-Waterland en het Regionaal Werkbedrijf 
Zaanstreek-Waterland aan alle werkgevers in onze regio: 
 

‘Beste werkgever,  

 
We zitten met elkaar in een onzekere en heftige periode. Het coronavirus zet ons doen en laten op 
zijn kop en vraagt om veel creativiteit. Veel werkgevers staan onder grote druk. Wij willen u graag 
ondersteunen bij de vele vraagstukken rond arbeidsmarkt en personeel. Ook wanneer het gaat om de 
meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.  
 
We voelen ons betrokken bij u en uw bedrijf. Daarnaast maken we ons zorgen over deze kwetsbare 
groepen. We denken daarbij aan flexwerkers, oproepkrachten en uitzendkrachten. Deze groepen 
verliezen door deze crisis het snelst hun werk en kunnen hierdoor in de schulden raken. Daardoor 
staat hun bestaanszekerheid onder druk.  
 
Een grote zorg ligt daarnaast bij de mensen met een kwetsbaarheid. Denk daarbij aan de mensen met 
een beperking die onder de banenafspraak vallen. Zij hebben ook zonder deze coronacrisis speciale 
aandacht nodig om een baan te vinden en aan het werk te blijven. Door te werken kunnen zij zich 
(blijven) ontwikkelen, sociale contacten opdoen en zelfvertrouwen kweken. Werk is daardoor voor hen 
extra belangrijk. Dank aan alle werkgevers die werknemers uit deze groepen in dienst hebben.   
 
We begrijpen dat het voor veel bedrijven nu vooral gaat om overleven. Waar u echter ook maar even 
mogelijkheden ziet: pak alstublieft de kansen om vast te houden aan uw personeel. Laten we er, waar 
mogelijk, voor zorgen dat inclusie het wint van corona. 

’   

[in kader- tekst loopt door op volgende bladzijde]  
Wanneer u vragen of hulp nodig heeft, kunt u terecht bij:  

• Het Werkgeversservicepunt Zaanstreek-Waterland, bereikbaar via: 06 50527529 en 
info@wspzw.nl 

• NLWerktDoor, een nieuw landelijk platform om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te 
brengen; nlwerktdoor.nl; 

• De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een coronaloket geopend voor alle ondernemersvragen 
rondom Corona. Het coronaloket is op werkdagen bereikbaar via: 0800-2117.  

 
Regelingen om u te ondersteunen  
De huidige omstandigheden vragen van u als ondernemer veel veerkracht en een lange adem. Voor 
veel ondernemers is het een grote uitdaging om het hoofd boven water te houden. Om u hierbij te 
ondersteunen zijn er verschillende regelingen beschikbaar gesteld. Dit zijn o.a.: 

• Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): Aan te vragen via UWV. Zie: 
uwv.nl/now.  

• Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO 2): Aan te vragen bij de 
gemeente waar u gevestigd bent; zie wspzaanstreek-waterland.nl/coronavirus voor de links naar 
aanvraagformulieren. 

• Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL): Aan te vragen via de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland. Zie: www.rvo.nl/tvl. 

• Belastingmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers: Aan te vragen via de Belastingdienst. Zie: 
belastingdienst.nl/belastingmaatregelen. Verruiming Garantie Ondernemingsfinanciering (GO): 
Aan te vragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zie: rvo.nl/go.  
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• Verruiming Borgstellingskrediet voor mkb (BMKB): Aan te vragen via de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland. Zie: rvo.nl/bmkb.  

[einde kader] 

 

[in kader ] 

Het Regionaal Werkbedrijf is een platform waar werkgevers, onderwijs, overheden en vakbonden 
samenwerken aan het versterken van de arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidsbeperking. 

 

                                                

 
 

 

             Werkgeversvertegenwoordiging                                  |         Onderwijsvertegenwoordiging            
|            

 

 

                    

 

|                Overheidsvertegenwoordiging                               |          Vakbonden                      | 

 

[einde kader] 

 

 
 


