
start 

Hebt u in de afgelopen 36 weken 
in minstens 26 weken gewerkt? 
(Uitleg: een week telt al mee als u 
1 uur hebt gewerkt)  

1. Ik raak mijn baan kwijt 
(loondienst/zelfstandige) 

Werkt u in loondienst? (Antwoord ‘ja’ als 
u een tijdelijk of vast arbeidscontract 
hebt, oproepkracht bent of via een 
uitzendbureau werkt) 

Vraag een WW-uitkering aan 
via werk.nl 

2. Mijn WW-uitkering 
stopt binnenkort. 

Had u een WW-uitkering voor u 
met dit werk begon? 

ja ja ja 

nee 

Meld u bij UWV en vraag of uw 
WW-uitkering voortgezet kan 
worden. 

ja 

Vraag een bijstands-uitkering aan via 
werk.nl. (Uitleg: u krijgt geen bijstand als u 
een partner hebt die voldoende verdient. 
En ook niet als u veel vermogen hebt 
(bijvoorbeeld spaargeld). 

nee 

Had u een WW-uitkering voor u als 
zelfstandige begon? (Uitleg: dit kan 
alleen als u niet langer dan 18 tot 38 
maanden als zelfstandige hebt gewerkt. 
De periode verschilt per persoon. Kijk 
voor meer informatie op uwv.nl of bel 
met UWV: 0900-92 94.) 

ja 

nee 

Was u 60 jaar of ouder toen uw 
WW-uitkering startte?  

ja 
Vraag een IOW-uitkering aan bij UWV. 

ja 

nee 

Was u 50 jaar of ouder toen uw 
WW-uitkering startte (maar 
nog geen 60 jaar)? 

Hebt u vier maanden of 
langer WW gehad? 

ja 

nee Vraag een bijstandsuitkering aan via 
werk.nl 

ja 

nee 

nee 

nee 

3. Mijn baan is onlangs 
gestopt en nu ben ik ziek 

Is uw baan korter dan vier 
weken geleden gestopt? 

ja ja 
Vraag een Ziektewetuitkering bij het UWV (Uitleg: uw 
Ziektewetverzekering werkt nog vier weken na. Als u in de 
vier weken na uw laatste werkdag ziek wordt, kunt u een 
Ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV) 

Vraag een bijstandsuitkering aan via werk.nl. (Uitleg: u krijgt 
geen bijstand als u een partner hebt die voldoende verdient. 
En ook niet als u veel vermogen hebt (bijvoorbeeld 
spaargeld). 

nee 

ja 

nee 

Vraag een Bbz-uitkering aan bij de gemeente. (Uitleg: een Bbz-uitkering is 
bijstand voor zelfstandigen. Het is een aanvulling op uw eigen inkomen. De 
gemeente kan tijdelijk bijstand betalen als het even slecht gaat met uw 
bedrijf. Uw bedrijf moet wel levensvatbaar zijn. Dat wil zeggen dat u 
binnen een redelijke termijn weer genoeg kunt verdienen met uw bedrijf.) 

4. Ik ben zelfstandige maar 
ik verdien niet genoeg. 

Zijn uw financiële problemen tijdelijk? 

5. Ik ben jong en heb een 
ziekte of handicap. 
Daardoor kan ik niet of 
moeilijk werken. 

ja ja 

nee 

Bent u 55 jaar of ouder? En verdient u 
minstens € 7578 per jaar met uw bedrijf? 
En hebt u uw bedrijf al 10 jaar of langer? 

nee 

nee 

nee 

Vraag via werk.nl een bijstandsuitkering aan bij de gemeente. (Uitleg: de 
eerste vier weken ga je naar werk zoeken. Heb je na vier weken geen 
werk? Dan kun je een bijstandsuitkering krijgen. De gemeente maakt 
samen met jou een plan van aanpak om werk te vinden.) 

ja 

Gaat u stoppen met uw bedrijf? 

nee 
Vraag voor de afbouwperiode een Bbz-uitkering aan bij de gemeente. 
(Uitleg: een Bbz-uitkering is bijstand voor zelfstandigen. Het is een 
aanvulling op uw eigen inkomen.) Bent u na de afbouw-periode 55 jaar of 
ouder? Dan kunt u misschien aansluitend een IOAZ-uitkering krijgen van de 
gemeente. 

ja 

U heeft geen recht op een Bbz-uitkering. Vraag een bijstandsuitkering aan 
via werk.nl. (Uitleg: de gemeente zal beoordelen of u recht heeft op een 
WWB-uitkering).  

Vind je dat je wel een beetje kunt 
werken? 

ja ja 

nee 

Kun je nu niet werken, maar denk je dat dit 
in de toekomst wel kunt? 

Vraag via werk.nl een bijstandsuitkering aan bij de gemeente.  

Vraag een Wajong-uitkering aan bij UWV. Toelichting: Je kunt alleen Wajong krijgen als je 
helemaal niet kunt werken, nu niet en in de toekomst ook niet. Wajong vraag je aan bij het UWV. 
Kun je wel aangepast werk doen, of een paar uur per dag werken? Dan vraag je een 
bijstandsuitkering aan bij de gemeente. Kun je nu niet werken, maar in de toekomst waarschijnlijk 
wel? Dan vraag je ook een bijstandsuitkering aan bij de gemeente.  

ja 

nee 

vervolg 

Vraag een Bbz-uitkering voor oudere zelfstandigen aan bij de gemeente. 
(Uitleg: een Bbz-uitkering is bijstand voor zelfstandigen. Het is een 
aanvulling op uw eigen inkomen.) 

http://www.uwv.nl/Particulieren/bedrijf_starten_vanuit_een_ww-uitkering/ik_stop_met_mijn_bedrijf/index.aspx
http://werk.nl/
http://www.uwv.nl/


vervolg 

6. Ik heb een baan en ik 
ben ziek. 

Uw werkgever moet uw loon doorbetalen. 

ja 

nee 

keuze 1 
1. Ik heb een vast contract 

2. Ik heb een tijdelijk 
contract 

3. Ik ben uitzendkracht 

4. Ik ben oproepkracht 

5. Ik ben alfahulp, huis-
houdelijke hulp of oppas 

6. Ik ben zzp’er 

Wat is op u van toepassing? 

Uw werkgever moet uw loon doorbetalen tot het einde van uw contract. Daarna 
vraagt u een Ziektewetuitkering aan bij het UWV. 

keuze 2 

Het uitzendbureau moet uw loon doorbetalen. Of u krijgt een 
Ziektewetuitkering van het UWV. Het uitzendbureau kan u vertellen hoe het zit. 

keuze 3 

Uw werkgever moet uw loon doorbetalen voor de duur van de oproep. Of u 
krijgt een Ziektewetuitkering van het UWV. Het UWV kan u vertellen hoe het zit. 

keuze 4 

keuze 5 

Hoeveel dagen 
per week werkt 
u voor dezelfde 
privépersoon? 

U valt onder de Regeling dienstverlening aan 
huis. Uw werkgever moet zes weken lang uw 
loon doorbetalen. Als u een vrijwillige 
verzekering bij het UWV hebt afgesloten, kunt u 
daarna een Ziektewetuitkering bij het UWV 
aanvragen. NB: doet u het werk via een 
schoonmaakbedrijf of thuiszorginstelling? En 
bent u daar in dienst? Dan moet het schoon-
maakbedrijf of de thuiszorginstelling maximaal 2 
jaar uw loon doorbetalen. Werkt u via een 
bemiddelingsbureau? En loopt de betaling ook 
via dat bureau? Dan moet het bureau u zes 
weken lang loon doorbetalen. 

1,2 of 3 

U hebt een gewoon dienstverband. Uw werkgever moet 
maximaal 2 jaar uw loon doorbetalen. 

4 of meer 

Hebt u een vrijwillige 
verzekering afgesloten bij 
het UWV? 

keuze 6 

Meld u ziek bij het UWV 

ja 
Hebt u een verzekering bij 
een private verzekerings-
maatschappij afgesloten? 

nee 

Meld u bij uw verzekeringsmaatschappij 

Vraag de gemeente of u tijdelijk een Bbz-uitkering kunt krijgen. Lukt het niet om uw werk weer voldoende op te pakken en gaat 
u met uw bedrijf stoppen? Dan kunt u tijdens de afbouwperiode ook een Bbz-uitkering krijgen. (Uitleg: een Bbz-uitkering is 
bijstand voor zelfstandigen. Het is een aanvulling op uw eigen inkomen. De gemeente kan tijdelijk bijstand betalen als het even 
slecht gaat met uw bedrijf. Uw bedrijf moet wel levensvatbaar zijn. Dat wil zeggen dat u binnen een redelijke termijn weer genoeg 
kunt verdienen met uw bedrijf. Verdient u na enige tijd nog steeds niet genoeg met uw bedrijf en gaat u stoppen? Dan kunt u ook 
tijdens de afbouwperiode een Bbz-uitkering krijgen.)  

ja nee 

Vraag een WW-uitkering aan 
via werk.nl 

7. Ik heb geen baan en 
geen geld 

Bent u jonger dan 
27 en kunt u nog 
verder studeren? 

nee 

Vraag een bijstandsuitkering aan via werk.nl (Uitleg: jongeren 
tot 27 jaar moeten werken of een opleiding volgen. U kunt 
alleen bijstand aanvragen als u echt niet naar school kunt of 
kunt werken.) 

eind 

nee 

ja 
keuze 1 1. Ik ben 

gescheiden 

2. Ik ben 
schoolverlater 

3. Ik kom uit 
het buitenland 

4. Anders 

Wat is op u van 
toepassing? 

keuze 2 

keuze 3 

keuze 4 

Als u te weinig alimentatie krijgt om van te leven, dan vraagt u 
bijstand aan via werk.nl (Uitleg: u kunt eventueel aanvullende 
bijstand krijgen. Hoeveel u kunt krijgen is afhankelijk van het bedrag 
aan alimentatie dat u krijgt en met hoeveel mensen u in huis woont.)  

nee 
Vraag een bijstandsuitkering aan via werk.nl en vraag gelijktijdig 
alimentatie aan uw ex-partner. (Uitleg: heeft de rechter bepaald dat 
uw ex-partner alimentatie moet betalen, maar betaalt uw ex-partner 
niets of te weinig? Dan kunt u contact opnemen met het LBIO. Het 
LBIO kan u helpen om de alimentatie te innen. Is uw scheiding nog 
niet afgehandeld en betaalt uw ex-partner geen alimentatie, of te 
weinig? Vraag de rechter dan om alimentatie vast te stellen.) 

Ontvangt u 
alimentatie? 

ja 

Jongeren tot 27 jaar hebben geen recht op bijstand als zij een 
opleiding kunnen volgen waarvoor zij studiefinanciering 
kunnen ontvangen. (Uitleg: jongeren tot 27 jaar moeten 
werken of een opleiding volgen. U kunt alleen bijstand 
aanvragen als u echt niet naar school kunt of kunt werken.) 

ja 

Hebt u de nationaliteit 
van een land van de 
EU, EER of 
Zwitserland? 

ja 

Hebt u een geldige 
verblijfsvergunning? 

Vraag een bijstandsuitkering aan via werk.nl. (Uitleg: U kunt 
misschien een bijstandsuitkering krijgen. Er zijn wel 
voorwaarden. En het aanvragen van een uitkering kan 
gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht. Uw gemeente kan u 
hier meer informatie over geven.) 

ja nee 

U hebt geen recht op bijstand of een andere uitkering. (Uitleg: 
alleen als u een geldige verblijfsvergunning heeft en 
woonachtig bent in Nederland, kunt u bijstand krijgen. Voor 
bepaalde groepen vreemdelingen, bijvoorbeeld asielzoekers, is 
een tegemoetkoming mogelijk door het Centraal Orgaan 
Asielzoekers. Vraag hiernaar bij uw asielzoekerscentrum). 

nee 
Vraag een bijstandsuitkering 
aan via werk.nl. (Uitleg: de 
gemeente zal beoordelen of u 
recht heeft op een uitkering). 


