
 

 

 

 

 

Van WW naar bijstand 

en financieel fit 

 

 

 

 

 

 

maart 2020 

  



2 
 

Wat kan UWV voor u doen  

 

Een WW-uitkering is een persoonlijk recht waarbij de uitkeringsduur afhankelijk is van het 

arbeidsverleden in loondienst. De uitkeringsduur kan 3 tot maximaal 24 maanden zijn. 

Tijdens werkloosheid biedt UWV ondersteuning bij het vinden van werk, via werk.nl en via 

digitaal en persoonlijk contact met een adviseur werk.  

Het werkgeversservicepunt van UWV heeft een netwerk van 

werkgevers en hun adviseurs bezoeken zoveel mogelijk werkgevers 

in de regio om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. UWV werkt in 

de Rijnstreek samen met leerwerkbedrijf Rijnvicus van de gemeente 

Alphen aan den Rijn. Gelukkig vinden werkzoekenden in de huidige 

arbeidsmarkt weer snel een nieuwe baan.  

Als het niet lukt om tijdens de WW-uitkering weer aan het werk te 

gaan wordt ruim voor het einde van de WW-uitkering door de adviseur werk altijd het 

werkgeversservicepunt ingeschakeld. De werkloosheidssituatie wordt besproken en actuele 

vacatures worden aangeboden.  

Eén van de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan is het gebruik van een 

proefplaatsing: werken met behoud van WW-uitkering met uitzicht op een contract. Soms is 

er werk beschikbaar in een andere branche maar sluit dat niet aan bij de werkervaring van 

de werkzoekende maar wel bij zijn of haar eigen kwaliteiten. In sommige situaties kan 

proefplaatsing weer werk opleveren. Mocht de proefplaatsing na het einde van de WW-

uitkering nog doorlopen, en er is sprake van een bijstandsuitkering, dan is voortzetting vaak 

mogelijk in overleg met de gemeente. 
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Wanneer heb ik recht op algemene bijstand? 

U heeft recht op een algemene bijstandsuitkering als u voldoet aan de voorwaarden. En niet 
genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. En ook niet in 
aanmerking komt voor een andere voorziening of uitkering.  

Voorwaarden algemene bijstand 

U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

• U woont rechtmatig in Nederland. 
• U bent 18 jaar of ouder.  
• U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te 

voorzien. 
• U kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering. 
• U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring. 

Er geldt ook een aantal verplichtingen als u een bijstandsuitkering ontvangt. 

Bijstand bij onvoldoende inkomen 

Heeft u niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien? 
Dan heeft u recht op een bijstandsuitkering. U heeft onvoldoende inkomen als uw 
(gezamenlijke) inkomen lager is dan het sociaal minimum dat op u van toepassing is: de 
bijstandsnorm. 

Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? 
Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee. De gemeente vult uw 
(gezamenlijke) inkomen aan tot het maximale bedrag aan bijstand waar u recht op heeft.  

Vermogenstoets bijstand 

Uw gemeente kijkt ook of u niet te veel vermogen bezit. Heeft u teveel vermogen? Dan heeft 
u geen recht op bijstand. Een voorbeeld van vermogen is spaargeld. De gemeente berekent 
het vermogen aan de hand van uw schulden en waardevolle bezittingen. Heeft u schulden 
waarvan u kunt bewijzen dat u ze moet terugbetalen? Dan trekt de gemeente die schulden 
van uw vermogen af waardoor uw vermogen lager is. Dit geldt niet voor studieschulden of 
schulden die u later mag terugbetalen, zoals schulden aan familie.   

Heeft u meer vermogen dan maximaal is toegestaan om nog bijstand te krijgen (de wettelijke 
grens)? Dan kunt u hiermee in uw levensonderhoud voorzien. U heeft geen recht op bijstand 
totdat u dit meerdere vermogen daaraan heeft besteed. Het bedrag dat u maximaal aan 
vermogen mag bezitten hangt af van uw leefsituatie. 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-zijn-mijn-rechten-en-plichten-in-de-bijstand
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=1&paragraaf=1.1&artikel=3


4 
 

Bijstand en een eigen huis 

Een eigen huis ziet de gemeente als een onderdeel van uw vermogen. 
Uw gemeente beoordeelt in een aparte vermogenstoets hoeveel 
vermogen er in uw woning zit. En kijkt hierbij naar de overwaarde van uw 
huis. Dit is de huidige waarde van uw huis min de nog niet afgeloste 
hypotheek.  

Wanneer kom ik in aanmerking voor een IOAW-uitkering? 

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u bent geboren vóór 1 januari 
1965. En als u na uw 50e jaar werkloos bent geworden. Na uw WW- of WGA-uitkering kunt u 
mogelijk een IOAW-uitkering krijgen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw 
(gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten. 

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u: 

• bent geboren voor 1 januari 1965; 
• onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook 

mee. Het inkomen van minderjarige kinderen telt niet mee. 

Daarnaast moet u aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoen: 

• U bent na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd 
bereikt. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering. En u hebt de volledig WW-
duur verbruikt. 

• U heeft na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering is 

gestopt omdat u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. 
• U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 

2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering. 

 

Op de website www.rijksoverheid.nl kunt u de actuele bijstandsnormen en 

vermogensgrenzen vinden. Op deze website staat nog meer informatie over de bijstandswet. 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: www.rijksoverheid.nl 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz/vraag-en-antwoord/wia-recht-op-uitkering
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Bijstandsuitkering aanvragen 

Heeft u geen werk of verdient u te weinig om van rond te komen? Dan kunt u een 
(aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen. Dit doet u bij het Serviceplein van de gemeente 
Alphen aan den Rijn. De gemeente Alphen aan den Rijn voert voor de gemeenten 
Nieuwkoop en Kaag en Braassem ook de taken “werk en inkomen” uit. De bijstandsuitkering 
is een tijdelijk inkomen terwijl u actief naar werk zoekt. 

Bijzonderheden  

• Jongeren tot 27 jaar moeten na het aanvragen van een uitkering eerst 28 dagen zelf 
werk of een opleiding zoeken. Dit heet de zoekperiode. Bewaar al uw sollicitaties van 
deze 28 dagen, zoals sollicitatiebrieven en inschrijvingen bij uitzendbureaus 

• Heeft u huisgenoten (bijvoorbeeld een partner, ouders of kinderen boven de 21) en 
deelt u de woonkosten? Dan krijgt u minder bijstand. Op rijksoverheid.nl leest u meer 
over deze kostendelersnorm in de bijstand 

• Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig, dan heeft u 
misschien recht op bijstand voor zelfstandigen  

• Bent u 55 jaar of ouder en stopt u als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende 
inkomsten uit uw bedrijf haalt. Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen. 

Aanvraag  

U vraagt de bijstand aan via Werk.nl. U heeft hiervoor een DidiD nodig. Heeft u 

nog geen DigiD? Vraag deze dan voor u (en partner) aan op digid.nl. Woont u 

samen met een partner of echtgenoot? Dan vraagt u samen een 

bijstandsuitkering aan. U moet dan allebei uw gegevens invullen bij de 

aanvraag.  

Heeft u huisgenoten of woont u samen? Uw huisgenoten kunnen invloed hebben op de 
hoogte van uw uitkering.  

Verzamel voor het invullen van uw aanvraag de volgende gegevens van uzelf én van uw 
huisgenoten (zoals een partner, ouders of kinderen boven de 21) gegevens over: 

• uw inkomen (uw loon, belastingteruggave, alimentatie)  
• uw lopende uitkeringen 
• uw woonsituatie (hoogte huur/ hypotheek)  
• uw laatste werkgever of het uitzendbureau waarvoor u werkt of werkte en de begin- 

en einddatum van dit contract  
• uw medebewoners (met BSN en geboortedatum)  
• het inkomen van uw eventuele partner  
• uw vermogen   

Daarna maakt u via telefoonnummer 14 0172 een afspraak met het Serviceplein. 

 

 

Bron: www.alphenaandenrijn.nl en www.werk.nl 

https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_en_bedrijven/Werk_en_inkomen/Bijstand_voor_zelfstandigen
https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_en_bedrijven/Werk_en_inkomen/IOAZ_uitkering_aanvragen
https://www.werk.nl/werkzoekenden
https://www.digid.nl/
http://www.alphenaandenrijn.nl/
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Informatie over een uitkering bij de gemeente 

 

Wat zijn de regels en voorwaarden? 
Om in aanmerking te komen voor een uitkering moet u aan veel voorwaarden voldoen. Als u 
getrouwd bent of samenwoont, gelden deze verplichtingen óók voor uw partner. Samen met 
uw contactpersoon van de gemeente maakt u een plan van aanpak. Zo weet u welk doel u 
heeft en hoe de gemeente u kan helpen om dit doel te bereiken. 
 
Wat kunt u van ons verwachten: 

• u mag er van uitgaan dat iedereen bij de gemeente u juist en eerlijk behandelt. Als 
dat niet zo is, kunt u een klacht indienen. 

• u heeft het recht om te weten welk besluit is genomen en waarom. 
• u heeft het recht om uw dossier in te zien en gegevens die aantoonbaar niet juist zijn 

te laten veranderen. 
• als u alle gevraagde gegevens op tijd inlevert en aan alle voorwaarden voldoet, mag 

u er op rekenen dat de gemeente op tijd aan het eind van de maand uw uitkering 
betaalt. 

• u heeft het recht op bemiddeling en hulp bij het vinden van werk of bij het verbeteren 
van kansen op werk. Vraag uw contactpersoon naar de mogelijkheden hiervoor.  

 
Van u wordt onder andere verwacht dat u: 

• alle informatie die van invloed is op de uitkering of de arbeidsinschakeling zo snel 
mogelijk doorgeeft aan uw contactpersoon 

• actief solliciteert naar allerlei soorten werk, ook naar werk wat niet direct aansluit bij 
uw opleiding en ervaring.  

• als werkzoekende ingeschreven blijft staan bij het UWV werkbedrijf (www.werk.nl). 
• meewerkt aan een onderzoek om te bekijken welke mogelijkheden u heeft om te 

werken. 
• er alles aan doet om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten zoals het volgen 

van trainingen of andere activiteiten van de gemeente, bijvoorbeeld deelname aan de 
introductiebijeenkomst of een sollicitatietraining bij Rijnvicus. 

• altijd bespreekt met uw contactpersoon of u vrijwilligerswerk of andere onbetaalde 
activiteiten mag doen. 

• aangeboden werk aanneemt én behoudt. 
• de gemeente altijd voorziet van de juiste informatie. 
• als jongere onder de 27 jaar meewerkt aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van 

een plan van aanpak gericht op scholing of arbeidsinschakeling.  

 
Een uitkering en vakantie? 
U heeft recht op 28 dagen vakantie per jaar in binnen- of buitenland. Uw vakantie mag geen 
hinder opleveren voor uw werk, een traject of uw opleiding. Uw contactpersoon moet 
hiervoor vooraf toestemming geven. Neemt u daarom contact op zodra u op vakantie wil.  
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Rijnvicus  

Rijnvicus is het leerwerkbedrijf van de gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en 
Nieuwkoop. Rijnvicus ondersteunt mensen naar werk. 

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, dan gaat Rijnvicus u naar werk begeleiden. 

Wat kunt u zelf al doen 

• Laat uw omgeving weten dat u werk zoekt. Zoals familie, vrienden, kennissen, buren 
en sportclub 

• Schrijf u in bij uitzendbureaus 
• Kijk regelmatig op websites waar vacatures worden aangeboden, zoals 

www.nationalevacaturebank.nl en www.monsterboard.nl 
• Loop eens binnen bij bedrijven of winkels 
• U kunt vrijwilligerswerk gaan doen om uw kansen op een baan te vergroten 

Rijnvicus en uw weg naar werk 

Rijnvicus kan u ondersteunen bij uw eigen traject naar werk. Werk dat bij u past maar ook bij 
wat voor werk u kunt doen. Er zijn verschillende manieren om uw weg naar werk te vinden. 
Rijnvicus organiseert regelmatig evenementen en bijeenkomsten voor werkgevers en 
mensen die werk zoeken. Dit doen we samen met het UWV en lokale ondernemers. De 
medewerkers van het Werkgeversservicepunt van Rijnvicus hebben veel contact met lokale 
ondernemers en zoeken werk voor en met u. 

Onze werkwijze 

U bent zelf verantwoordelijk voor uw traject waarin u werk probeert te vinden. Ons motto is: 
afspraak is afspraak. 

Allereerst maken we kennis met elkaar. Daarnaast bespreken 
we nog 3 belangrijke zaken: uw wensen, mogelijkheden en uw 
kansen op een baan. Op basis van de verzamelde informatie 
maakt u samen met uw participatiecoach een plan van aanpak. 
In dit plan staat hoe we u ondersteunen om weer aan het werk 
te komen. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld een korte training 
moet volgen. Rijnvicus heeft verschillende leerwerklocaties, 
zoals in het groen, de horeca en schoonmaak. Deze 
leerwerkplekken zetten wij ook in om u naar werk te 
ondersteunen.  

Als het plan van aanpak is opgesteld, ondersteunen wij u in uw weg naar werk. De 
participatiecoach van Rijnvicus blijft tijdens het hele traject uw aanspreekpunt. 

  

https://www.nationalevacaturebank.nl/
https://www.monsterboard.nl/
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Financieel fit  

Inkomensdaling? Blijf financieel in balans! 
 
U heeft een WW uitkering. Dit betekent waarschijnlijk dat uw inkomen is gedaald. Nu uw 
inkomen daalt, is het goed weer eens te kijken of uw inkomsten en uitgaven nog in balans 
zijn. Heeft u recht op toeslagen en aanvullingen? Heeft u betalingsachterstand of schulden? 
En zijn er mogelijkheden om te bezuinigen op de huidige uitgaven? Voor een financiële 
check kunnen alle inwoners in de Rijnstreek een afspraak maken bij het Serviceplein van de 
gemeente Alphen aan den Rijn. 

Het adviesgesprek is gratis en geheel vrijblijvend. U bepaalt zelf wat u met het advies doet.  

Wat kunt u verwachten: 

• Door het invullen van een budgetplan brengen we uw financiële situatie in beeld en 
krijgt u een duidelijk overzicht 

• We bekijken of u gebruik maakt van alle voorzieningen waar u recht op heeft 

• We bespreken welke mogelijkheden u eventueel heeft om meer financiële ruimte te 
creëren 

• Wanneer dit wenselijk is, wordt er een vervolggesprek gepland 

• Indien er sprake is van schulden, bespreken we met u op welke manier u uw 
schulden kunt regelen. 

Tijdens het adviesgesprek beantwoordt de financieel specialist uw vragen. Wij kijken samen 
met u naar brieven waar u vragen over heeft, zoals brieven van schuldeisers of brieven van 
de Belastingdienst. Bij loonbeslag kunnen wij met u meekijken of de hoogte van het 
loonbeslag goed is vastgesteld door de schuldeiser. 

Afspraak maken? 

Heeft u interesse in een financiële check? Stuur dan een mail naar: financielecheck@aadr.nl  
 
Vermeld hier in de volgende gegevens: 

▪ Naam 
▪ Geboortedatum 
▪ Telefoonnummer 

Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken. U kunt al binnen 2 weken 
langskomen. 

Wilt u nog niet gelijk een adviesgesprek aanvragen? Kijk dan eens op de website 
zelfjeschuldregelen.nl. Deze website helpt mensen met beginnende financiële problemen 
een oplossing te vinden. 

 
 

 

  

https://www.zelfjeschuldenregelen.nl/
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Regelingen voor mensen met een laag inkomen 

Heeft u een laag inkomen? Of kent u iemand in uw omgeving met een laag inkomen? Dan is 
het beslist de moeite waard om te kijken welke regelingen uw gemeente heeft voor mensen 
met een laag inkomen. Deze regelingen kunnen per gemeente verschillen. Kijk op de 
website van uw woongemeente voor alle regelingen, de voorwaarden aan de regelingen en 
hoe u deze regelingen kunt aanvragen. 

Wij geven u hieronder een aantal voorbeelden.  

Collectieve Zorgverzekering voor minima 

Heeft u een laag inkomen en weinig tot geen eigen vermogen, dan kunt u voor uw 
zorgverzekering een gemeentepolis afsluiten. Deze polis wordt samen met zorgverzekeraar 
Zorg en Zekerheid aangeboden. Informatie over de verzekering leest u 
op www.gezondverzekerd.nl. 

De gemeente betaalt mee aan de premie voor de 
aanvullende verzekering en u krijgt een korting op de 
basisverzekering. De verzekering vergoedt bepaalde 
zorgkosten voor 100% (tot een maximaal bedrag). U kunt 
daarbij denken aan vergoedingen voor brillen, 
fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdrage Wmo. 

U kunt kiezen uit AV-gemeente Standaard en de AV-gemeente Top. De AV-gemeente Top is 
gunstig als u hoge zorgkosten heeft, bijvoorbeeld door een chronische ziekte of handicap. 

Kindregelingen 

Heeft u een laag inkomen en (schoolgaande) kinderen? Dan zijn er verschillende 
organisaties die met de gemeenten samenwerken die u kunnen helpen.  

Wat kan ik aanvragen? Wij geven u hier enkele voorbeelden: 

• Bijdrage peuteropvang (alleen voor inwoners van gemeente Alphen aan den Rijn) 
• Lesgeld voor een culturele activiteit, sportclub of zwemlessen (voor inwoners van de 

gemeente Alphen aan den Rijn loopt dit via het Jeugddeelnamefonds, voor inwoners 
van Kaag en Braassem en Nieuwkoop loopt dit via het Jeugdfonds Sport & Cultuur) 

• Schoolspullenpas voor bijvoorbeeld een schooltas, gymschoenen en gymkleding  
• Gezinscomputer/-laptop (via de Stichting Leergeld) 

Individuele inkomenstoeslag 

Heeft u drie jaar of langer een laag inkomen en denkt u dat dit voorlopig zo zal blijven? Dan 
kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Dit is een bedrag dat u vrij 
mag besteden en ieder jaar kunt aanvragen. 
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Bijdrage voor aanschaf duurzame huishoudelijke apparaten 

Heeft u 3 jaar of langer een laag inkomen en weinig vermogen, dan kunt 
u een bijdrage aanvragen voor de aanschaf van huishoudelijke apparaten. 
U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage voor de volgende 
producten: wasmachine, stofzuiger, koelkast, kookplaat, een televisie óf 
een computer. Een computer voor een kind regelt u via de Stichting 
Leergeld. 

Per product en per huishouden per jaar geldt een bepaald maximum. Voor dit maximum 
wordt gekeken naar de bedragen die het Nibud hanteert voor deze producten. 

Individuele bijzondere bijstand 

Als er noodzakelijke kosten zijn die zijn ontstaan uit bijzondere omstandigheden en u kunt de 
kosten niet betalen, dan heeft u misschien recht op individuele bijzondere bijstand. 
Bijzondere bijstand is soms een gift en soms een lening. 

 

Kijk op de website van uw eigen gemeente voor alle regelingen, de voorwaarden aan de 
regelingen en hoe u deze regelingen kunt aanvragen. 

 

 
 
 
 
 

Serviceplein 
 
Het Serviceplein is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 
uur via het nummer 14 0172.  
Het Serviceplein is open op maandag van 13.00 uur tot 16.30 uur en dinsdag tot en met 
vrijdag van 9.00 uur  tot 16.30 uur.  
 

 

 

 

Disclaimer: We besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van deze 

informatie. Door veranderingen in wet- en regelgeving kunnen er altijd onjuistheden en 

onvolledigheden in dit informatieblad staan. Raadpleeg voor actuele informatie altijd de websites van 

de rijksoverheid, UWV en de gemeenten. 


