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Geachte heer Koolmees,
De kosteloze ontwikkeladviezen die het kabinet beschikbaar stelt via de regeling NL Leert Door
voorzien in een grote behoefte. In één maand tijd hebben 22.000 mensen zich geregistreerd waardoor
het maximum veel sneller dan verwacht is bereikt. En dat grotendeels gedurende de vakantieperiode
en met een publiekscampagne die nog op gang moest komen.
Met het steun- en herstelpakket heeft het kabinet op 28 augustus aangekondigd dat extra geld
beschikbaar komt in 2021 om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt,
onder meer voor ontwikkeladviezen. Wij verzoeken u dringend om het eerder inzetten van het geld
voor ontwikkeladviezen mogelijk te maken. Het is ook hard nodig. Nu al moeten wij duizenden mensen
teleurstellen die zich bij ons hebben gemeld. We kunnen hen, en velen anderen die zich nog niet
hebben gemeld, niet vier maanden laten wachten in een tijd waarin de werkonzekerheid groter is dan
ooit. Voor velen geldt dat zij geen andere mogelijkheden hebben om een adviestraject van een
loopbaanadviseur te krijgen of deze weten te vinden. Juist de laagdrempeligheid van het
ontwikkeladvies voor iedereen is van groot belang.
Wij hebben begrepen dat u ook te maken heeft met de maximale uitvoeringscapaciteit van de
organisatie die de subsidieregeling uitvoert. Wij zijn ons ervan bewust dat in deze tijd heel veel wordt
gevraagd van uw ministerie en ambtenaren met de beschikbare hulpmiddelen zich maximaal
inspannen. Toch doen wij een dringend beroep op u om tot een oplossing te komen en de
uitvoeringscapaciteit op korte termijn te vergroten. Wij zijn bereid om hier een bijdrage aan te leveren
en gaan hier graag over in gesprek.

Met vriendelijke groet,
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