
Brandbrief flexwerk en Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 
 
Leidschendam-Voorburg, 6 april 2020 
 
Aan het gemeentebestuur en alle ondernemers in Leidschendam-Voorburg, 
 
Beste mensen, 
  
De coronacrisis grijpt diep in in onze levens. Zeker als u ziek bent of als iemand in uw omgeving ziek is 
geworden. Dag en nacht zijn mensen in de weer om om het virus en de gevolgen daarvan te bestrijden. De 
overheid neemt veel maatregelen op nagenoeg alle maatschappelijke terreinen. Er bestaat grote sympathie 
hiervoor. Een van die maatregelen is de “Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid”. 
Het ministerie van Sociale Zaken verwacht dat nog deze week meer dan 150.000 aanvragen op grond van 
deze regeling worden ingediend. Naar schatting zijn minstens 100.000 mensen met een flexibele baan hun 
werk en inkomen kwijtgeraakt Zij verkeren in grote onzekerheid. Dagelijks krijgen wij meldingen en vragen 
van uitzendkrachten, oproepkrachten, en werknemers met een nulurencontract. Van jong tot oud en van 
student tot senior. 
 
Langs deze weg doet de SP een klemmend beroep op u allen. Doe er a.u.b. alles aan om deze mensen in 
dienst te houden en het salaris door te betalen! 
 
Wij verwachten van u geen direct antwoord op onze brief. U heeft immers allen uw handen vol om alle 
maatregelen tot een goed einde te brengen en daar hebben wij veel begrip voor. 
 
Aan het gemeentebestuur vragen we om de voorlichting over de “Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 
voor Werkgelegenheid” te intensiveren met alle middelen die u daarvoor ter beschikking staan. In het 
belang van werkgevers en werknemers, vast en flexibel. Iedereen kan namelijk aanspraak blijven maken op 
100 procent doorbetaling van zijn of haar salaris. Elke werkgever die tenminste 20 procent van de omzet 
verliest, kan, op grond van deze regeling, 90 procent van de loonsom vergoed krijgen.  
 
Van werkgevers vragen wij om al het personeel in dienst te houden en lopende contracten niet te 
beëindigen. Over de positie van flexwerkers is pas deze week duidelijkheid ontstaan. Minister Koolmees 
heeft laten weten dat de “Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid” uitdrukkelijk ook 
is bedoeld voor werknemers met een flexibele baan. De regeling is van kracht vanaf 1 maart en (voorlopig) 
voor de duur van 3 maanden. Heeft u vanaf 1 maart geen of minder werk voor uw werknemers, vast en 
flexibel en heeft u uw omzet met 20 procent of meer zien dalen? Maak dan met spoed gebruik van deze 
regeling. Dat is in het belang van uw bedrijf, uw werknemers, de economie en de totale samenleving. 
Vergeet a.u.b. niet dat de regeling ook geldt voor scholieren en studenten met onzekere contracten. Zij zijn 
de toekomst van ons land! 
 
In cruciale sectoren is juist behoefte aan extra inzet van flexwerkers. Natuurlijk in de zorg. Maar zeker ook in 
de logistiek en in onze supermarkten Veel van deze flexwerkers zijn normaliter aangewezen op huurtoeslag, 
zorgtoeslag of andere inkomensonafhankelijke regelingen. Omdat deze mensen nu overuren maken stijgt 
tijdelijk hun belastbaar inkomen. De SP is van mening dat dit tijdelijk extra inkomen straks niet moet 
worden meegerekend bij het recht op deze toeslagen. Het kan en mag immers niet zo zijn dat de helden van 
nu straks de nadelige gevolgen ondervinden van hun tomeloze inzet voor ons allemaal. Laten we dit dan 
ook samen doen. Bestuur en politiek, werkgevers en werknemers: wend uw invloed aan en vraag het 
kabinet ook dit te regelen. 
 
 
Vriendelijk bedankt voor uw inzet en ik hoop u in betere tijden persoonlijk te kunnen spreken, 
 
Namens de SP afdeling Leidschendam-Voorburg, 
Piet de Ruiter - voorzitter 


