Uitkering Participatiewet voor jongeren tot 27 jaar
Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een bijstandsuitkering aanvragen? Dan moet je naar het
Jongerenloket in Amersfoort. De uitkering krijg je niet gelijk. Je moet eerst vier weken zelf op zoek
naar een opleiding of betaald werk. Dat heet de zoektermijn. Het Jongerenloket helpt je bij het vinden
van een opleiding of werk, zodat je financieel op eigen benen kan staan. Pas na deze zoektermijn kan
je mogelijk in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering en wordt je aanvraag in behandeling
genomen.

Hoe werkt het?


Je vraagt een bijstandsuitkering aan via werk.nl. Je wordt van daar verwezen naar het
Jongerenloket. Neem contact op met het Jongerenloket, anders wordt je aanvraag niet
behandeld.



Na aanmelding bij het Jongerenloket begint de zoekperiode van vier weken. Heb je geen werk
gevonden en kun je ook geen opleiding doen? Dan kun je daarna de aanvraag voor de
bijstandsuitkering afronden.



De gemeente beoordeelt of je genoeg hebt gedaan om werk of een opleiding te vinden:
o

Heb je niet voldoende je best gedaan? Dan kan de gemeente je geen uitkering geven
of een lagere uitkering.

o

Heb je wel voldoende je best gedaan? Dan kan de gemeente je een uitkering geven.

Je hebt een partner van 27 jaar of ouder
Als je een partner van 27 jaar of ouder hebt, kunnen jullie meteen de bijstandsuitkering
aanvragen. Daarna moet je nog wel vier weken naar werk of een opleiding zoeken. Hiervoor
hoef je niet eerst langs het Jongerenloket te gaan.
Je bent jonger dan 27 jaar en hebt een WW-uitkering
Heb je een WW-uitkering voordat je de bijstand aanvraagt? Dan vraag je de bijstandsuitkering
aan vier weken voordat je WW-uitkering stopt. In de laatste vier weken van de WW-uitkering
moet je naar werk of een opleiding zoeken. Hiervoor hoef je niet eerst langs het Jongerenloket
te gaan.
Kostendelersnorm wanneer je een woning deelt
De kostendelersnorm betekent dat wanneer je een woning deelt met meer volwassenen, de
hoogte van jouw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen in
het huis wonen, hoe lager de uitkering. Als er meer personen in je woning wonen, kun je
namelijk de woonkosten delen. Meer informatie hierover vind je op ons info-blad kostendelers.

Wat moet ik doen?


Je vraagt een bijstandsuitkering aan via werk.nl.



Je logt in met je DigiD.



Je meldt je bij het Jongerenloket in Amersfoort via www.jongerenloketamersfoort.nl of neemt
telefonisch contact op 033 - 469 56 20.



Je gaat vier weken op zoek naar werk of een opleiding. Dit heet de zoektermijn.
Bewaar al je sollicitatiebrieven, de reacties daarop en inschrijvingen bij alle uitzendbureaus.
Als je binnen deze vier weken geen werk of opleiding hebt gevonden, bepaalt de gemeente of
je een bijstandsuitkering krijgt.

Wat heb ik nodig?
Bewijzen die laten zien dat je geen werk of opleiding hebt gevonden. Denk aan
sollicitatiebrieven of afwijzingsbrieven.
Verder heb je onder andere de volgende gegevens nodig:
o

een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)

o

gegevens over je woonsituatie

o

bankafschriften van al je rekeningen, ook die met weinig, geen of een negatief saldo

o

een overzicht en bewijsstukken van je eventuele schulden

o

beschikkingen van de Belastingdienst over heffingskortingen

