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WERK STAAT VOOROP 

 
Iedereen moet zoveel mogelijk proberen zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. Betaald werk is 
daarvoor het belangrijkste middel. Lukt dat niet, dan is het in veel gevallen de taak van de gemeente 
Nijkerk u te helpen bij het zoeken naar werk. 
 
UWV Werkbedrijf in Amersfoort  
Als u op zoek bent naar een baan of u heeft (tijdelijk) geen inkomen dan kunt u uw Curriculum Vitae 
(CV) plaatsen op  www.werk.nl en zoeken naar vacatures.. Het Werkplein Amersfoort heeft allerlei 
vacatures in Nijkerk en omgeving. 
Ook kunt u hier bijvoorbeeld een WW-uitkering (Werkloosheidswet) of ZW-uitkering (Ziektewet) 
aanvragen. 
De contactgegevens van het Werkplein Amersfoort zijn: Stadsring 75, 3811 HN Amersfoort, telefoon 
033 751 76 60, http://werkpleinamersfoort.nl 
 
Uitkering Participatiewet (Pw)  
Als u een bijstandsuitkering van de gemeente Nijkerk ontvangt (of wil gaan ontvangen), verwachten 
wij van u dat u alles doet wat in uw mogelijkheid ligt om aan het werk te komen. Dit betekent al het 
werk accepteren wat u kunt, actief solliciteren, maar ook als het nodig is een training volgen. Ook is 
het mogelijk om eerst te werken met behoud van uitkering om weer werkervaring op te doen.  
 
Verplichtingen werk 
Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk weer in uw eigen onderhoud kunt voorzien. In artikel 9 van 
de Pw zijn hiervoor enkele verplichtingen opgenomen, waaronder: 
a. U probeert algemeen geaccepteerd werk in dienstbetrekking te vinden, te aanvaarden en te 
       behouden. 
b. U bent bereid 3 uur per dag te reizen om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, te   
       aanvaarden of te behouden. 
c. U bent bereid om te verhuizen indien er voor u geen andere mogelijkheid is om algemeen  
       geaccepteerde arbeid te verkrijgen, te aanvaarden of te behouden. Dit geldt alleen voor een  
       arbeidsovereenkomst van minimaal een jaar en tegen minimaal een netto loon waarmee u geen 
       bijstand voor de kosten van levensonderhoud meer nodig heeft. 
d. U staat ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf. 
e. U probeert algemeen geaccepteerde arbeid in een andere gemeente te vinden voordat u naar die 
       gemeente verhuist. 
f. U doet geen dingen die het vinden van werk moeilijker maken. 
g. U maakt gebruik van een door het college aangeboden voorziening, waaronder sociale activering,  
       gericht op arbeidsinschakeling. 
h. Ook werkt u mee aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling. 
i. U werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden voor deelname aan een scholing of  
       opleiding die wij nodig vinden. 
j. U verkrijgt en behoudt kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om algemeen geaccepteerde  
       arbeid te verkrijgen, te aanvaarden of te behouden. 
k. U bent beschikbaar voor voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, inclusief sociale  
       activering. 
 
U zorgt er bovendien voor dat gedrag, kleding of gebrek aan persoonlijke verzorging geen 
belemmering is om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, te aanvaarden of te behouden. 
 
Traject 
Door middel van een intakegesprek zal de consulent uw situatie zo goed mogelijk in kaart brengen. 
Samen gaan wij kijken wat de route naar werk wordt (traject naar werk). Wij zijn van mening dat we 
moeten kijken naar de mogelijkheden die u heeft en niet naar de onmogelijkheden! Wat de inhoud van 
uw traject ook wordt, het is altijd speciaal voor uw situatie gemaakt. Wij blijven u begeleiden tot het 
traject goed afgesloten kan worden.  
 
Sollicitatie activiteiten 
Elk soort werk/arbeid wordt als passend wordt beschouwd. U moet ook op vacatures solliciteren 
waarvoor u niet bent opgeleid.  
  

http://www.werk.nl/
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Welke regels gelden voor u: 
- u plaatst uw CV bij het Werkplein in Amersfoort op www.werk.nl. 
  Het Werkplein heeft allerlei vacatures in Nijkerk en omgeving. Het werkplein is bereikbaar op  
  Stadsring 75, 3811 HN Amersfoort, en via telefoonnummer 033 - 751 76 60; 
- u zoekt ook naar werk bij uitzendbureaus in de buurt;  
- u solliciteert actief en levert hiervan bewijsstukken in bij uw consulent. Denk hierbij aan de kopieën  
  van uw sollicitatiebrieven en digitale of schriftelijke ontvangstbevestigingen van uw sollicitaties; 
- u komt de afspraken met uw consulent na.  
 
Op www.indeed.nl en www.nationalevacaturebank.nl vindt u veel vacatures. 

  
Wat is een sollicitatie? 

Onder een sollicitatie verstaan wij: 
- reageren op een vacature (dit moet wel een vacature zijn waar u logischerwijs voor in aanmerking 
  kan komen); 
- persoonlijk langsgaan bij een uitzendbureau naar aanleiding van een concrete vacature; 
- open sollicitatie bij een bedrijf;  
- als u uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek naar aanleiding van uw sollicitatie. 
 
Ontheffing 
Als u door persoonlijke omstandigheden niet in staat bent om te werken, dan kunt u van de 
verplichting ontheven worden. Dit kan als er bijvoorbeeld vanwege bepaalde medische 
omstandigheden, of als u een alleenstaande ouder bent met de zorg voor kinderen onder de vijf jaar. 
Als u ontheffing wilt, dan kunt u dit aangeven aan uw consulent. Deze zal er met u verder over praten 
en kijken naar de mogelijkheden. Als u ontheffing heeft van de arbeidsverplichting dan heeft u nog wel 
de re-integratieverplichting. Dit kan betekenen dat u vrijwilligerswerk gaat verrichten of een korte 
training gaat volgen. 
 

 
JONGEREN TOT 27 JAAR  

 
 
Je bent jonger dan 27 jaar.  
Als je geen inkomen hebt en geen recht op een WW-uitkering, dan kun je een bijstandsuitkering 
aanvragen. Maar voordat je zo’n uitkering kan aanvragen, moet je eerst zelf vier weken actief op zoek 
gaan naar werk of een opleiding. De start van deze periode van vier weken vindt plaats door je aan te 
melden via https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/uitkering-aanvragen/bijstandsuitkering. Je wordt 
dan verwezen naar het Jongerenloket van het Werkplein Amersfoort. Neem de uitgeprinte formulieren 
mee die je op www.werk.nl hebt ingevuld.  
 
Je krijgt een zoekperiode van vier weken, waarin in ieder geval van je verwacht wordt dat je op zoek 
gaat naar een opleiding die je kan volgen en waarvoor je studiefinanciering kan krijgen. Het 
Jongerenloket Amersfoort maakt verder individuele afspraken met je over solliciteren, teruggaan naar 
school en dergelijke. 
Let op: de periode van vier weken begint pas op het moment dat je je eerste gesprek hebt gehad met 
een Jongerenconsulent op het UWV Werkbedrijf Amersfoort. 
Meer informatie vind je op www.amersfoort.nl/jongerenloket 
  
Gelden deze verplichtingen altijd voor iedereen? 
Er kunnen redenen zijn waarom je niet aan bovenstaande verplichtingen kunt voldoen. Bijvoorbeeld 
als je in het doelgroepregister bent opgenomen. Overleg vooraf met je consulent of voor jou andere 
voorwaarden gelden.  
 
Wat gebeurt er als je niet voldoende hebt gedaan in de zoekperiode? 
Als na vier weken blijkt dat je terug kan naar school of dat je je aantoonbaar niet of onvoldoende hebt 
ingezet om aan werk te komen, bestaat er geen recht op een bijstandsuitkering. 
Als je in de zoekperiode niet hebt gedaan wat wij van je verwachten, dan krijg je mogelijk uiteindelijk 
bij een toekenning van een bijstandsuitkering tijdelijk een verlaging van de uitkering, omdat je je niet of 
onvoldoende hebt ingezet om aan het werk te komen. 
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Je krijgt een Plan van aanpak, maar wat staat daar in? 
Wij verwachten van je dat je alles doet wat in je mogelijkheid ligt om een opleiding met studie-
financiering te volgen en/of aan het werk te komen. Dat betekent ook dat je al het werk accepteert dat 
je kunt verrichten. Hiervoor solliciteer je actief. Wij zetten alle verplichtingen voor je in het Plan van 
aanpak. Dit krijg je toegestuurd bij het besluit op je aanvraag. We zetten hierin wat je van ons kunt 
verwachten. Het Plan van aanpak is speciaal voor jou opgesteld en er is rekening gehouden met jouw 
mogelijkheden. Heb je vragen over het Plan van aanpak, stel ze gerust aan je consulent. 


