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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

HANDREIKING VOOR GEMEENTEN VOOR INZET ESF REACT-EU  

VOOR KWETSBARE WERKENDEN 

 

 
ESF REACT-EU 

De Europese Unie ondersteunt de lidstaten op verschillende wijzen bij het opvangen van de 

gevolgen van de COVID-19-crisis. Eén van de instrumenten is ESF REACT-EU (Recovery 

Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). Voor Nederland is er in 2021 ruim € 220 

miljoen beschikbaar, waaronder € 133 miljoen voor gemeenten, dat wordt toegevoegd aan het 

lopende ESF-programma 2014-2020. Nederland kiest ervoor om de werkgelegenheids- en sociale 

effecten van de COVID-19-crisis aan te pakken door de aanvullende middelen te richten op het aan 

het werk helpen en aan het werk houden van kwetsbare werkenden en werkzoekenden, die juist 

ook nu hard worden geraakt door de COVID-19-crisis.  

Aanvragen van ESF REACT-EU is vanaf 26 april 2021 mogelijk.  

 

Crisisdienstverlening en regionale mobiliteitsteams 

De doelstelling van de middelen in het kader van REACT-EU sluit aan op de doelstelling van de 

crisisdienstverlening en de regionale mobiliteitsteams die momenteel worden ingericht, namelijk het 

aan het werk helpen van mensen die door de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt of met 

werkloosheid worden bedreigd. We adviseren om bij de inzet van de REACT-EU middelen waar 

mogelijk aan te sluiten bij de activiteiten en werkwijze van de regionale mobiliteitsteams. 

 

Kwetsbare werkenden 

Nieuw voor gemeenten is dat deze subsidie ook kan worden ingezet voor de ondersteuning van 

kwetsbare werkenden. Voor gemeenten ligt het voor de hand om de focus hierbij te leggen op 

ondersteuning van doelgroepen die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen, zoals 

zelfstandig ondernemers (Tozo doelgroep) en mensen uit het doelgroepregister zoals beschut 

werkers en mensen die met loonkostensubsidie werken. 

 

Als een gemeente ook andere kwetsbare werkenden wil ondersteunen, geldt de afspraak dat 

hierover vooraf overleg plaatsvindt met sociale partners. Het ministerie van SZW neemt de inbreng 

van de sociale partners mee in de afweging over de subsidieverlening. Deze afspraak is conform de 

werkwijze in de regionale mobiliteitsteams waarbij de sociale partners de eerst verantwoordelijke 

partij zijn voor werkenden die met werkloosheid worden bedreigd, zodat onder andere kan worden 

aangesloten op een eventueel sociaal plan. 
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