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Geachte collega's van de Arbeidsmarkttafel Noord en Flevoland, 

Hartelijk dank voor uw brief van 21 februari 2022 waarin u aandacht vraagt voor 

de regionale verdeling van de ESF+ middelen binnen de programmeringsperiode 

2021-2027. Ik waardeer uw betrokkenheid en uw inzet om kansengelijkheid in 

Nederland te vergroten. Het kabinet deelt deze ambitie, daarom is dit thema ook 

een belangrijk onderdeel van ons coalitieakkoord. De Nederlandse inzet van het 

Europees Sociaal Fonds (ESF+) draagt hieraan bij door de arbeidsmarktpositie van 

kwetsbare werkenden en werkzoekenden te versterken.  
 

Het ESF+ heeft tot doel de lidstaten van de EU te ondersteunen bij de 

verwezenlijking van hoge werkgelegenheidsniveaus en een rechtvaardige sociale 

bescherming, en bij de ontwikkeling van een geschoolde en veerkrachtige 

beroepsbevolking die voorbereid is op de overgang naar een groene en digitale 

economie. Het ESF+ is het belangrijkste instrument waarmee de EU in mensen wil 

investeren. Het is mede met dit doel in het achterhoofd dat de ESF-middelen in 

Nederland al sinds jaar en dag worden ingezet voor de ondersteuning van mensen 

om ze aan het werk te helpen en aan het werk te houden, ongeacht in welke 

regio’s deze mensen wonen of werken. 

 

De verdeling van de ESF+ middelen bestemd voor gemeenten gebeurt al sinds de 

start van het lopende ESF-programma (2014) met succes op basis van het 

verdeelmodel ten behoeve van de begeleidingsmiddelen Participatiewet. Dit model 

houdt rekening met de aantallen kwetsbare mensen en de werkgelegenheid in de 

35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. Hierbij wordt dus rekening gehouden met 

het feit dat de regio's met de grootste arbeidsmarktproblematiek meer 

inspanningen moeten plegen om mensen aan het werk te helpen. Daarnaast 

wordt, conform de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Raad en 

annex D van het landenrapport 2019 van de Europese Commissie, een groot deel 

van de ESF+ middelen landelijk ingezet op het vergroten van vaardigheden en het 

stimuleren van een leven lang ontwikkelen. 
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Over deze werkwijze en de visie op de verdeling van ESF+ middelen heeft de heer 

Carsten Herstel begin 2021 met u gesproken. Zoals toen met u afgesproken is de 

door ons voorgenomen verdeelsystematiek besproken met de Europese 

Commissie. De uitkomst van deze afstemming is per brief met u gedeeld op 7 juli 

2021, deze brief heb ik als bijlage bijgevoegd.  

 

Na afstemming met DG EMPL van de Europese Commissie (het verantwoordelijk 

Commissieonderdeel als het gaat om het ESF) hebben wij geconcludeerd dat 

Nederland, op grond van de Europese verordeningen, bij de uitvoering van het 

ESF+, gebruik kan blijven maken van het bestaande verdeelmodel zoals in de 

voorgaande alinea beschreven. Deze conclusie is afgestemd met de 

programmeringsstuurgroep ESF+, waarin onder anderen vertegenwoordiging van 

de VNG, de G4 en de G40 zitting hebben. Voor de verdeling van de ESF+ 

middelen aan de 35 arbeidsmarktregio’s in de programmeringsperiode 2021-2027 

zal Nederland opnieuw gebruik maken van deze systematiek. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In overeenstemming met 

het besluit genomen in de procedurevergadering van 8 maart 2022, zal een 

afschrift van deze brief worden verzonden aan de vaste commissie voor Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. 

 

Hoogachtend, 

de Minister voor Armoedebeleid, 

Participatie en Pensioenen, 

 

 

 

 

 

 

C.J. Schouten 

 




