
De bijstandsuitkering is een tijdelijke oplossing voor de periode dat u zelf geen of te weinig 

geld verdient. Krijgt u een uitkering, dan doet u uw uiterste best om een baan 

te vinden. U bent verplicht om te solliciteren en u mag geen werk afwijzen. 

  

Lukt het u niet om werk te vinden, dan kunt u hulp en begeleiding krijgen. 

 

Hulp en begeleiding 

Als u niet snel genoeg weer aan het werk kunt, dan is het mogelijk dat u via een traject aan 

het werk gaat. Dat kan een werkervaringsplaats zijn, een sollicitatietraining of een intensieve 

begeleiding bij solliciteren.  

 

U bespreekt uw mogelijkheden met uw contactpersoon bij Werk & Inkomen. De afspraken 

worden vastgelegd in uw persoonlijke arbeidsplan.  

 

Geen werk afwijzen 

Als er geen banen zijn die aan uw wensen voldoen, moet u ander werk zoeken. En als u een 

baan aangeboden krijgt, dan bent u verplicht deze baan aan te nemen. Ook als het 

bijvoorbeeld een baan is onder uw opleidingsniveau of als u er minder mee verdient dan met 

uw vorige baan. Dit kan ook betekenen dat u werk moet accepteren waarvoor u drie uur per 

dag reist. 

 

Werken met een arbeidsbeperking 

Heeft u een arbeidsbeperking waardoor u niet het minimumloon kunt verdienen? In de 

banenafspraak heeft het Rijk met werkgeversorganisaties afgesproken dat er extra banen 

komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook is extra begeleiding of aanpassing van 

de werkplek mogelijk.  

Om hiervoor in aanmerking te komen dient u ingeschreven te zijn in het doelgroepenregister 

van het UWV. U kunt zich hiervoor zelf aanmelden bij het UWV. U kunt het ook eerst 

bespreken met uw contactpersoon bij Werk & Inkomen. 

 

Vrijwilligerswerk 

Soms lukt het niet om snel werk te vinden of om een re-integratietraject te volgen. Dat kan 

veel redenen hebben. Vrijwilligerswerk is dan een manier om actief te blijven en uw talenten 

te gebruiken. U kunt de mogelijkheden bespreken met uw contactpersoon. 



 

Tegenprestatie 

Van iedereen wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan de stad. Als u geen traject 

volgt en geen vrijwilligerswerk of mantelzorg doet, dan wordt ook van u verwacht dat u een 

tegenprestatie levert. Dat is onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving.  

 

Tijdelijk niet solliciteren 

In sommige gevallen hoeft u tijdelijk niet te solliciteren, te re-integreren of een 

tegenprestatie te doen. Bijvoorbeeld omdat u moet zorgen voor een ernstig ziek familielid of 

omdat u zelf ziek bent. Natuurlijk moet u dit eerst bespreken met uw contactpersoon bij de 

afdeling Werk & Inkomen. 

 

Succes! 

De medewerkers van Werk & Inkomen wensen u succes bij het vinden van een baan. 

 

Vragen? 

Hebt u vragen? Dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen naar 

telefoonnummer 14 036. 

 

 


