
                   

 

 

 

Motie: Nederland leert door! Rotterdam leert door! 

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 april 2021, ter bespreking van agendapunt 12. De Monitor Werk 

en Inkomen, derde tertaal 2020;  

 

Constaterende dat: 
 

• De arbeidsmarkt door de coronacrisis in beweging en onzeker is; 

• Door de coronacrisis bedrijven uit nood moeten sluiten, maar tegelijkertijd ergens anders nieuwe banen ontstaat; 

• Rotterdamse werkzoekenden die zich willen omscholen, herscholen of bijscholen naar werk waar veel vraag naar 

is, voor maximaal 2.500 euro een beroep kunnen doen op het Rotterdams Scholingsfonds; 

• De Scholingsvouchers bedoeld zijn voor mensen met een bijstandsuitkering, ww-uitkering of jongeren die in 2020 

en 2021 een mbo-diploma hebben behaald voor een sector waar door corona geen vacatures voor zijn; 

• Via de subsidieregeling ‘Nl leert door’ het mogelijk is om kosteloos scholing te gaan volgen; 

• Tussen de 50.000 en 80.000 gratis (online) scholingstrajecten beschikbaar zijn in 2020 en 2021; 

 

Van mening dat: 

• Het voor de toekomst van de Rotterdammers belangrijk is om zichzelf te blijven ontwikkelen om hun positie op de 

arbeidsmarkt te verbeteren; 

• Dat er alles aan gedaan moet worden om de kans of positie van Rotterdammers op de arbeidsmarkt te vergroten 

en te verstevigen; 

• De subsidieregeling ‘Nl leert door’ ook Rotterdammers die niet vallen onder de participatie wet, schoolverlaters of 

een ww-uitkering ontvangen kan helpen die geraakt zijn door de coronacrisis; 

• Het vergroten van de bekendheid van ‘Nl leert door’ van grote toegevoegde waarde zal zijn voor Rotterdamse 

werkzoekenden die graag willen werken en bijleren en hun kansen op langdurig betaald werken willen vergroten; 

 

Verzoekt het college: 

• Via de gemeentelijke communicatie- en sociale mediakanalen om meer aandacht te vragen voor de subsidieregeling 

‘Nl leert door’ voor iedereen tussen de 18 jaar en de pensioen gerechtigde leeftijd; 

• hierover te rapporteren aan de raad, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 

 

 

Enes Yiğit   René Segers-Hoogendoorn        

DENK Rotterdam  CDA Rotterdam 
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